Regulamin Biegu Dla Dzieci

Kamienna Góra Cross z Nadleśnictwem Kudypy

1. Partnerzy Biegu Dla Dzieci
- „For Health Fundacja”
- Running Consulting Wojciech Kopeć
- Olpol Wawrzyn
- Cisowianka
- MTZ Szkolenia BHP Tomasz Zieliński
- Sun-Day
2. Termin:
Data: 07.10.2017 (Sobota)
Miejsce: Jonkowo
Zapisy do godziny: 12:45
Godzina: 13:00

3. Program Zawodów dla Dzieci:
A) Młodziacy: 5 lat i Młodsi – Start 13:00- dystans ok. 200m
B) Średniacy: 6 lat-10 lat – Start 13:10 – dystans ok. 400m
C) Starszaki: 11 lat- 15 lat – Start 13:20- dystans ok. 800 m
4. Nagrody i Upominki:
-Najmłodsza kategoria (A) wiekowa: każdy dzieciak otrzymuje pamiątkowy medal
-Kategoria (B) i (C) wiekowa: otrzymuje pamiątkowy medal
-Każdy dzieciak otrzymuje numer startowy.
-Każdy dzieciak otrzymuje na mecie lub w biurze zawodów wodę.
-Każdy dzieciak po przebiegnięciu ma prawo do posiłku regeneracyjnego.
-Każdy dzieciak, który ukończy 6 z10 biegów na zakończenie cyklu (Nidzica sala zamkowadata do ustalenia) otrzyma prezent od organizatorów biegów.
Kategoria Starszaki:
- W tej kategorii wiekowej będzie prowadzona klasyfikacja punktowa równą z zasadą (1
miejsce 1 punkt, 2 miejsce 2 punkty itd. )
- Będziemy dekorować na koniec cyklu Top 3 (3 Dziewczynki i 3 Chłopaków)
- Warunkiem jest ukończenie 6 z 10 biegów z cyklu Grand Prix Granicy Warmii i Mazur.

- Pierwsza trójka otrzyma statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
5. Limit Miejsc biegi dziecięce (wszystkie kategorie wiekowe) :
Limit 150 Dzieci (Przy ewentualnej większej liczbie dzieci organizator ma prawo dosłać
medale na adres domowy rodziców lub opiekunów prawnych dziecka). Organizator ma prawo
zwiększyć limit w biegach dziecięcych jeżeli będzie więcej chętnych.
6. Opłata startowa i Zapisy.
A) Start w Biegach Dziecięcych będzie kosztował symboliczne 7zł (Patrz punkt C) jeżeli
rodzic opłaci start przez Internet.
B) W dniu biegu w biurze zawodów opłata wynosi: 10zł.
C) W ramach zapisów na biegi dziecięce prowadzone będzie zbiórka na cel charytatywny.
Zebrane środki zostaną przekazane w 50% na rehabilitację Artura Matras z Góry Puławskiej,
który jest podopiecznym Fundacji „Słoneczko” http://www.fundacja-sloneczko.pl.
D) Zapisy na stronie internetowej: www.projektigrzyska.pl lub w dniu zawodów w biurze
zawodów jeżeli będą miejsca na bieg dzieci.
7. Uczestnictwo.
A)Prawo uczestnictwa w biegu dzieci ma każde dziecko , jeżeli rodzić podpisze oświadczenie
o zezwoleniu jego pociechy na udział w imprezie sportowej.
B) Oświadczenia będą dostępne na stronie zapisów lub w biurze zawodów. Prosimy aby
rodzice przychodzi już z wydrukowanymi oświadczeniami aby nie robić tłoku przy odbiorze
numerków.
C) Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu dla dzieci.
D) Organizator nie ubezpiecza imprezy sportowej, dlatego każde dziecko musi mieć
wykupione ubezpieczenie przez rodzica lub podpisane oświadczenie o zezwoleniu udziału w
imprezie sportowej.

25.08.2017 Jonkowo
Dyrektor Biegu
Wojciech Kopeć

