Regulamin
Biegi dla Dzieci rozgrywane w ramach imprezy
„19 Dycha Kowalewska”

I. Organizatorzy
1. Urząd Miasta Kowalewo Pomorskie.
2. Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim- Stowarzyszenie „Bliżej Szkoły”.

II. Cel
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2.Zaszczepienie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców KowalewaPomorskiego i okolic.
4. Promocja Kowalewa- Pomorskiego.

III. Termin i miejsce imprezy
1. Data: 18.05.2018r.
2. Start/Meta: Stadion Centrum Sportu i Rekreacji (bieżnia stadionu).
3. Kategorie i dystanse:
a) Bieg przedszkolaka- 2014 i młodsi, dys. 100m
b) Bieg przedszkolaka- 2013 -2012, dys. 150m
c) I-II klasa- 2011-2010, dys. 300m
d) III-IV klasa- 2009-2008, dys. 400m
e) V- VI klasa- 2007-2006, dys. 600m
f) VII- VIII klasa, III gimnazjum- 2005-2003, dys. 800m
O kategorii rocznika decyduje data urodzenia, a nie klasa!!!
4. Wstępny program minutowy:
a) 14.00- 2014 i młodsi
b) 14.10- 2013-2012
c) 14.20- 2011-2010
d) 14.30- 2009-2008
e) 14.40 2007-2006
f) 14.50- 2005-2003
Zbiórka do biegów około 10 minut przed startem – przy wolontariuszu z
tabliczką kategorii wiekowej. Wszystkie biegi odbędą się na bieżni
stadionu.

IV. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do Biegów dla Dzieci odbywać się będą poprzez elektroniczny
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.dychakowalewska.pl, od
1.02.2019r.
2. Uczniowie szkół z gminy Kowalewo Pomorskie - zapisy u nauczycieli
wychowania fizycznego, którzy zgłaszają udział swoich uczniów elektronicznie,
poprzez stronę.
3. Biura Zawodów będzie zlokalizowane w hali sportowe Szkoły Podstawowej
– ul. Jana Pawła II.
4. Obowiązuje limit zgłoszeń w biegu - 400 osób
5.Ostateczny termin zgłoszeń do 2.05.2019r.
6. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 2.05.2019r. Po tym terminie nie
będzie możliwości zapisów.
7. Uczestnicy Biegów dla Dzieci zobowiązani są do udziału w biegu
zadeklarowanego w formularzu zgłoszeń. W innym wypadku grozi to
dyskwalifikacją.

V. Opłaty
1. Wysokość wpisowego na wszystkie Biegi dla Dzieci jest stała i wynosi: 5zł.
2. Opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas
rejestracji na stronie internetowej biegu lub w biurze zawodów w dniu biegu.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego
zawodnika.

VI. Uczestnictwo
1. Każdy startujący musi posiadać zgodę rodziców oraz kartkę startową
(zgoda rodziców do pobrania na stronie internetowej www.dychakowalewska.pl,
kartka startowa do pobrania w biurze zawodów, w dniu 18.05.2019r. w godzinach
9.00-13.00).
Uczniowie szkół z gminy Kowalewo Pomorskie zgody rodziców i kartki
startowe otrzymają od nauczycieli.
2. Każdy uczestnik spoza gminy musi zweryfikować swój udział w biurze zawodów
(zgoda rodziców, kartka startowa) - obowiązkowa legitymacja szkolna.

VII. Nagrody
1. Każdy zawodnik, który ukończy wybrany Bieg dla Dzieci otrzyma na mecie
pamiątkowy medal oraz upominki.
2. Nagrody rzeczowe oraz medale dla 3 najlepszych w poszczególnych
kategoriach, począwszy od klasy 1-2 (osobno chłopcy i dziewczęta).
3. Biegi Przedszkolaka bez klasyfikacji (wszyscy otrzymują dodatkowe upominki).

VIII. Postanowienia końcowe
1. Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje
dziecko/dzieci.
2. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć przy sobie kartki startowe,
które oddają na mecie.
3. Przed biegiem i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z
przebieralni.
4. Dycha Kowalewska jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Każdy
uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu.
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej
pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport
poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i

paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do
wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w
zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia,
czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że
Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w
biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego
zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga
osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje
wyłącznie Organizatorowi. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga
Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo
lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie
inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
6. Zapisując się do udziału w zawodach rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka
akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku dziecka utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach
eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz
wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji
Stowarzyszenie „Bliżej Szkoły”, udostępniania sponsorom oraz partnerom
imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na
promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach
internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża
także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z
organizacją i promocją imprez Stowarzyszenia „Bliżej Szkoły” oraz przyjmuje do
wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich
poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą
sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom

IX. Informacje
Można uzyskać:
a. na stronie: www.dychakowalewska.pl
b. mailowo: e-mail: rafal14926@wp.pl
c. telefonicznie: kom. +48 792 23 38 06 – Rafał Łęgowski

