
REGULAMIN

Bieg Dzieciaka za Piątaka dla Ali 

w ramach V Omega Sport Smoleckiej (za)Dyszki

W ramach zawodów rozegrane zostaną biegi na dystansach 400, 600 i 800 metrów
dla dzieci urodzonych pomiędzy 01.01.2004, a 31.12.2010 rokiem.

Sobota, 24 maja 2017 r. 

I. MIEJSCE BIEGU

Start i Meta zlokalizowane są w okolicy boiska przy ulicy Kościelnej w Smolcu. Zawody
odbędą się w godzinach 17:30-18:10. Zbiórki dla poszczególnych kategorii wiekowych
są planowane przy bramie głównej boiska według następującego harmonogramu:

 17:35 zbiórka dla dzieci z roczników 2010/2009/2008, start o 17:40,

 17:45 zbiórka dla dzieci z roczników 2007/2006, start o 17:50,

 17:55 zbiórka dla dzieci z roczników 2005/2004, start o 18:00.

Organizator biegu zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

II. CEL IMPREZY

Głównym celem imprezy jest zebranie środków na zakup roweru rehabilitacyjnego RG 
lub RRWK z przeznaczeniem dla Alicji z dysfunkcją aparatu ruchu.

Ponadto:

 popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji wśród dzieci,
 upowszechnianie ochrony i promocja zdrowia wśród dzieci,
 krzewienie  aktywności  ruchowej  osób  w  najmłodszym  wieku  i  o  różnym

poziomie sprawności,
 rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u dzieci,
 edukacja  w postaci  nauki  zasad  prawidłowego  zgłoszenia  i  udziału  dziecka

w zorganizowanych zawodach sportowych.

III. ORGANIZATORZY

Organizatorem  biegu  jest  Towarzystwo  Przyjaciół  Smolca.  Organizatorem
towarzyszącej biegowi zbiórki publicznej na cel charytatywny jest Fundacja Smolec. 
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IV. DANE DOTYCZĄCE BIEGU

1. DYSTANSE i KATEGORIE:

a. 400 m dla dzieci z roczników 2010/2009/2008,

b. 600 m dla dzieci z roczników 2007/2006,

c. 800 m dla dzieci z roczników 2005/2004.

2. PROFIL TRASY: płaska

3. NAWIERZCHNIA: asfalt

4. LIMIT CZASOWY: brak

5. LIMIT WIEKU: Zawody są przeznaczone dla dzieci urodzonych pomiędzy 
01.01.2004, a 31.12.2010, które zobowiązane są do posiadania pisemnego 
pozwolenia na udział w biegu podpisanego przez prawnego opiekuna 
Załącznik nr 1.

6. REGENRACJA PO BIEGU: woda, baton lub lizak.

7. POMIAR CZASU: elektroniczny, każdy zawodnik otrzyma zwrotny numer startowy 
z chipem. 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Zapisy na bieg i wniesienie opłaty startowej w kwocie 5 zł,  będzie możliwe od godziny
13:30 do godziny 17:00 w dniu 24.06.2017r. wyłącznie w biurze zawodów V Omega
Sport Smoleckiej (za)Dyszki.

Nie przyjmujemy przedpłat, zaliczek ani przelewów na konto. Wpłata w wysokości 
5 zł potwierdzona zostanie przez organizatora zbiórki publicznej tj. Fundację Smolec 
dokumentem KP. 

Limit zawodników wynosi 240 osób (po 80 osób w każdej kategorii). Organizatorzy 
nie dopuszczają zwiększenia limitów z uwagi na wymogi bezpieczeństwa na trasie.

Cały  dochód  z  opłat  startowych  zostanie  przeznaczony  na  zakup  roweru
rehabilitacyjnego  dla  podopiecznej  Fundacji,  Alicji.  Zgromadzone  środki  powyżej
kwoty  2500  zł  zostaną  przekazane  dla  innych  podopiecznych  Fundacji  Smolec  –
w pierwszej  kolejności  Pana  Romana  Staniszewskiego  –  mieszkańca  Smolca,
chorującego na nowotwór. 

V. UCZESTNICTWO

1. W  biegu  prawo  startu  mają  zawodnicy,  którzy  urodzili  się  pomiędzy
01.01.2004, a 31.12.2010 roku.
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2. Dzieci  mogą  startować  w  biegu  wyłącznie  za  świadomą,  pisemną  zgodą
pełnoletniego  ustawowego  opiekuna  prawnego  dziecka  podpisaną  w Biurze
Zawodów w obecności pracownika biura.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
przez  opiekuna  prawnego  zaświadczenia  o  braku  przeciwwskazań  do
uczestnictwa  w  biegu  i  okazanie  dokumentu  tożsamości  celem  weryfikacji
danych zawodnika i opiekuna.

4. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność opiekunów prawnych.
Przekazanie  Organizatorowi  prawidłowo  wypełnionego  Oświadczenia
przedstawiciela  ustawowego  wyrażające  zgodę  na  start  osoby  małoletniej  
w Biegu  Dzieciaka  za  Piątaka  dla  Ali  w ramach  V Omega  Sport  Smoleckiej
(za)Dyszki oraz zaświadczające  zdolność osoby małoletniej do udziału w Biegu
Dzieciaka za Piątaka dla Ali  w ramach V Omega Sport Smoleckiej  (za)Dyszki
oznacza, że opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego  się  z  uczestnictwem  w  biegu,  w  tym  zagrożeniem  wypadkami,
możliwość  odniesienia  obrażeń  ciała  i  urazów  fizycznych  (w  tym  śmierci),
a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się
podjąć to ryzyko.

5. Przez cały okres pobytu zawodnika w miasteczku biegowym pozostaje on pod
wyłączną  opieką  opiekuna  prawnego.  Po  dobiegnięciu  zawodnika  do  mety
opiekun  prawny  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  przejęcia  opieki  nad
zawodnikiem.

6. Uczestnicy  Bieg  Dzieciaka  za  Piątaka  dla  Ali  w  ramach  V  Omega  Sport
Smoleckiej  (za)Dyszki  zobowiązani  są  do  bezwzględnego  wykonywania
poleceń  służb  odpowiedzialnych  za  organizację  biegu  pod  rygorem
dyskwalifikacji i usunięcia z trasy biegu. 

7. Opiekun prawny zawodnika ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody 
wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom zawodów i osobom trzecim.

VI. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie boiska sportowego przy ulicy Kościelnej
w Smolcu w specjalnie przygotowanym do tego celu namiocie. Biuro zawodów będzie
jedynym miejscem, gdzie będzie można dokonać zapisów. 

VII. NAGRODY

Każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal oraz upominek niespodziankę. 
W poszczególnych kategoriach wiekowych nie będą wyłaniani zwycięzcy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Bieg ma charakter koleżeński i tylko w takiej formie należy go postrzegać.

2. Wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu wszystkich biegów. 

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych
wypadków. 

5. Wskazanym jest  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we
własnym zakresie. 

6. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator. 

7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzania  zmian  w  niniejszym
regulaminie.

IX. DANE KONTAKTOWE

Organizator zbiórki publicznej

Anna Kraczkowska tel. +48 531 654 885
Fundacja Smolec
ul. Główna 47
55-080 Smolec
KRS: 0000505812

Organizator biegu

Towarzystwo Przyjaciół Smolca
ul. Maciejkowa 7
55-080 Smolec
KRS: 0000358419
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