REGULAMIN > CHARYTATYWNE RUNNERS KIDS - 18.06.2017r.
Organizator > Fundacja „Biegamy z Sercem”, 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 35
Sponsor > Firma EUVIC www.euvic.pl
Miejsce > Park Handlowy ARENA w Gliwicach www.arena-gliwice.pl
Cel > dofinansowanie leczenia 14 letniej ZUZI z CZTEROKOŃCZYNOWYM PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Cel 2 > propagowanie charytatywnego i sportowego stylu życia
Limit uczestników > 500 osób
Gość Specjalny > Maciej „Gleba” Florek - biegacz i społecznik, zwycięzca i juror programu You Can Dance
I. PROGRAM
10:00 - BIURO ZAWODÓW - znajdować się będzie na parkingu przed sklepem DECATHLON
11:30 - WSPÓLNA ROZGRZEWKA / PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE
12:00 - START BIEGÓW - wg poniższego planu:
1.

100 m dziewczynki roczniki 2015 -2014

2.

100 m chłopcy roczniki 2015 - 2014

3.

150 m dziewczynki roczniki 2013 - 2012

4.

150 m chłopcy roczniki 2013 - 2012

5.

250 m (1 okrążenie) dziewczynki roczniki 2011 - 2010

6.

250 m (1 okrążenie) chłopcy roczniki 2011 - 2010

7.

250 m (1 okrążenie) dziewczynki roczniki 2009 - 2008

8.

250 m (1 okrążenie) chłopcy roczniki 2009 - 2008

9.

400 m (1 okrążenie) dziewczynki roczniki 2007 - 2006

10. 400 m (1 okrążenie chłopcy roczniki 2007 - 2006
11. 400 m (1 okrążenie) dziewczynki roczniki 2005 - 2004
12. 400 m (1 okrążenie) dziewczynki roczniki 2005 - 2004
13. 800 m (2 okrążenia) dziewczynki roczniki 2003 - 2002
14. 800 m (2 okrążenia) chłopcy roczniki 2003 - 2002
15. 800 m (2 okrążenia) dziewczynki roczniki 2001 - 1999
16. 800 m (2 okrążenia) chłopcy roczniki 2001 – 1999

13:30 - ZAKOŃCZENIE IMPREZY > konkurs z nagrodami (20 sztuk o łącznej wartości 2.000,00 zł).
UWAGA! Biegi odbędą się bez klasyfikacji i nagradzania zwycięzców.
Zawodnicy otrzymają pamiątkowy MEDAL na mecie, upominek, numer startowy z agrafkami, napój oraz kupon
na posiłek do KFC > obowiązuje tylko w dniu zawodów w restauracji znajdującej się na terenie P.H. ARENA.

II. ZGŁOSZENIE:
Rejestracja online została zakończona w dniu 13.06.2017.
Chętnych do udziału w zawodach zapraszamy w dniu imprezy do Biura Zawodów od godziny 10:00 > na
parkingu przed sklepem DECATHLON.
UWAGA!
Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Do
samodzielnego odbiór pakietu startowego przez osoby niepełnoletnie (tylko roczniki od 1999 do 2007)
wymagane będzie wypełnione i podpisane (czytelnie) OŚWIADCZENIE znajduje się na końcu regulaminu.
III. OPŁATA STARTOWA W DNIU ZAWODÓW:
minimum 30,00zł > bez WIESZAKA NA MEDALE w pakiecie startowym
minimum 80,00zł > w tym WIESZAK NA MEDALE w pakiecie startowym

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania
się do poleceń organizatorów i służb porządkowych oraz przypięcia numeru startowego z przodu.
2) Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3) Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnicy startują na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jednak nie później niż na 24h przed
oficjalnym otwarciem imprezy.
5) W przypadku pojawienia się na starcie mniej niż 10 zawodników bieg zostanie połączony z następnym
rocznikiem!

OŚWIADCZENIE rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika akcji sportowo charytatywnej, która odbędzie się w dniu 18.06.2017r. na terenie Parku Handlowego ARENA w
Gliwicach (ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1) - organizatorem jest Fundacja „Biegamy z Sercem”.
Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia dziecka:
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że dziecko jest zdolne do udziału w
imprezie i bierze w niej udział na moją odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz.1095).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka przez organizatora w materiałach reklamowych.
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna dziecka:

