SPONSOR GŁÓWNY

PARTNER

ORGANIZATORZY

REGULAMIN
IX BIEG
POLSKA BIEGA

1. CELE:
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku
- promocja Gminy Czerwonak
- integracja środowiska biegaczy
- propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

2. ORGANIZATORZY:
- Szkoła Podstawowa w Koziegłowach
- Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku

3. SPONSOR GŁÓWNY ZAWODÓW:
- VEOLIA- Zespół Elektrociepłowni Poznańskich
- Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku
- Szkoła Podstawowa w Koziegłowach

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
-

-

impreza odbędzie się 19.05.2018 r. (sobota)
biegi dla dzieci i młodzieży od godz. 10.00
start biegu głównego ok godz. 11.00
start znajdować się będzie w pobliżu boiska Orlik w Czerwonaku (obok cmentarza)
meta znajdować się będzie na boisku Orlik w Czerwonaku (obok cmentarza)

5. TRASA BIEGU:
- dystans biegu głównego wynosi 5 km
-nawierzchnia: 100% ubity piach
- każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 60 min.
- bez pomiaru czasu

6. UCZESTNICTWO
- opłaty wpisowej nie pobiera się
- w biegu głównym mogą startować osoby, które ukończyły 16 lat
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w
biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego).
- każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu
pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095.
- wszyscy zawodnicy startujący w biegu głównym muszą być zweryfikowani w biurze
zawodów do godz. 09.45 dnia 19.05.2018 r.
- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach

informacyjnych i reklamowych.
- uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

7. ZGŁOSZENIA
- biuro zawodów boisko Orlik w Koziegłowach (obok cmentarza)
- zgłoszeń można dokonywać osobiście przed biegiem w dniu zawodów 19.05.2018 r.
- zgłoszenia w dniu zawodów (19.05.2018 r.) będą przyjmowane od 8:30 – 09:45 na
boisku Orlik w Czerwonaku (obok cmentarza).
- wydawanie numerów startowych 19.05.2018 r. od godz. 8:30-09:45.
- uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do przypięcia numeru startowego w widoczny
sposób na przedniej części stroju sportowego (klatka piersiowa).
- odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

8.ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
- organizator zapewnia opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia imprezy.

9.NAGRODY
- pierwszych 200 zgłoszonych zawodników otrzyma pamiątkowy medal
- pierwsze 150 dzieci otrzymają pamiątkowe koszulki
- wszyscy uczestnicy biegów otrzymują owoce.

10. ZASADY FINANSOWANIA
- koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
- zawodnicy przyjeżdżają na start na koszt własny.

11. BIEGI TOWARZYSZĄCE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
- biegi towarzyszące odbywać się będą dnia 19.05.2018r. (sobota) od godziny 10.00.
- zapisy w dniu imprezy, w biurze zawodów- przed biegami
- zapisy w dniu zawodów 19.05.2018r. (sobota) od godz. 8:30 do 09:45 na boisku Orlik w
Czerwonaku (obok cmentarza)-start i meta znajdować się będą na boisku sportowym.
- uczestnicy biegów towarzyszących zobowiązani są do zgłoszenia się w biurze zawodów
celem wpisania się na listę startową oraz odebrania numeru startowego.
- w biegach towarzyszących mogą brać udział dzieci, uczniowie szkół, za których
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
- Biegi dla dzieci i młodzieży:
dzieci poniżej 5 roku -dystans ok. 200 m
dzieci 5-6 lat- dystans ok. 300 m
dzieci 1-3 klasy szkoły podstawowej- dystans ok. 400 m
dzieci 4-6 klasa szkoły podstawowej- dystans ok. 600 m
młodzież 1-3 klasa gimnazjum- dystans ok. 1200 m

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- organizator nie ubezpiecza uczestników z tytułu nieszczęśliwych wypadków

- organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu
- wszelkie informacje można otrzymać:
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN tel. (061) 646 01 49

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BIEGU!

