REGULAMIN
– Biegów Jagienki,
Szczytno, dn. 07.05.2017 r.
I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności
ruchowej i prozdrowotnej;
2. Umożliwienie współzawodnictwa dzieciom i młodzieży szkolnej;
3. Wkład w promocję imprez biegowych w województwie warmińsko-mazurskim.
II. ORGANIZATOR
Klub Biegacza Jurund
III. WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Szczytnie;
Urząd Gminy w Szczytnie;
Starostwo Powiatowe w Szczytnie;
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie;
Jednostka Wojskowa 2031 Lipowiec.
IV. TERMIN, MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 07.05.2017 r. w Szczytnie;
2. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako „Uczestnicy”);
3. Na trasie biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy oraz obsługa biegu.
V. TRASA BIEGU
1. Długość tras biegu wynoszą

Bieg (300 m) Szkoły Podstawowe Klasy I – III (limit 50 osób);

Bieg (600 m) Szkoły Podstawowe Klasy IV – VI(limit 50 osób);

Bieg (800 m) Gimnazja klasy I – III(limit 50 osób).
2. Biuro Zawodów usytuowane będzie ul. Juranda – Plac Juranda w Szczytnie;
3. Start i meta biegu na 300 m zlokalizowane będą na Placu Juranda w Szczytnie;
4. Start biegów na 600 m., 800 m. będą zlokalizowane na terenie zieleni miejskiej ul.
Pasymska (wejście od ul. Spacerowej) z metą na Placu Juranda.
VI. PROGRAM MINUTOWY
1. Start Biegów Jagienki:

Bieg (300 m) Szkoły Podstawowe Klasy I – III godz. 1100;

Bieg (600 m) Szkoły Podstawowe Klasy IV – VI godz. 1110;

Bieg (800 m) Gimnazja klasy I – III godz. 1120;
VII. ZAPISY
1. Elektronicznie zapisy do biegu głównego na adres: http://www.domtelsport.pl/zgloszenia_masowe/zgloszenie.php?LP_impr=113 do dnia 23.04.2017 r.;

2. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze
Zawodów;
3. Zawodnicy zgłoszeni drogą elektroniczną do 23.04.2017 r. mają zapewniony pakiet
startowy, jeżeli odbiorą go w dniu:
 06.05.2017 r. w Biurze Zawodów w godz. 1200 - 2000;
 07.05.2017 r. w Biurze Zawodów w godz. 930 – 1030;
4. Nie ma możliwości zapisów po 23.04.2107 r. oraz w dniu zawodów;
5. Przepisanie pakietu startowego na inną osobę jest niemożliwe;
6. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu
rodziców/opiekunów prawnych pod oświadczeniem o starcie w zawodach dziecka
oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby
imprezy;
8. Pakiet startowy zawiera:
 pamiątkowy worek;
 numer startowy;
 słodka niespodzianka;
 broszury reklamowe.
VIII. OPŁATA STARTOWA
1. Wszystkie Biegi Jagienki są BEZPŁATNE !
IX. NAGRODY
1. Trzy najlepsze dziewczyny oraz trzech najlepszych chłopców w każdej z kategorii
otrzyma statuetkę oraz nagrodę rzeczową i upominki od sponsorów.
2. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:
 pamiątkowy medal na mecie,
3. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegów ciepły posiłek, ciepłą herbatę

i wodę.
XIII. FINANSOWANIE
1. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy biegu lub organizacje
delegujące;
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, w czasie jego trwania
i bezpośrednio po jego zakończeniu;
3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.
W szczególności zabrania się: poruszania po trasie biegu na rowerach, wózkach
inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych;
4. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.
5. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje
dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer;
6. Prawo do uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani
wymianie na pieniądze;
7. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników biegu, należy kierować do
Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail: jurund@o2.pl), w terminie 24 godzin od
zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet
Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane

w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki biegu stają się
wynikami oficjalnymi;
8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie
uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w biegu w przypadku
nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń
personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas biegu;
9. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do publikacji
o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych,
w prasie i w telewizji;
11. Organizator zapewnia sędziego prowadzącego oraz zamykającego biegi;
12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu;
13. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych
na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego
Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
PS.
Podczas trwania biegu, będzie organizowana zbiórka do puszek na
leczenie i rehabilitację Julki Buczko. Będziemy wdzięczni za okazane serce.
Julka urodziła się z bardzo rzadką wadą rozwojową mózgu o nazwie
Holoprosencefalia. W wyniku tego schorzenia cierpi na mózgowe porażenie
dziecięce, niedowład czterokończynowy, małogłowie i hipernatremię.
Dziewczynka nie mówi, nie chodzi, wymaga stałej opieki i kosztownej
rehabilitacji. Specjalne turnusy terapeutyczne, zakup sprzętu ortopedycznego
i urządzeń wymagają ogromnych nakładów finansowych, których rodzina
państwa Buczko nie jest w stanie pokryć.
Osoby chcące dodatkowo wesprzeć Julię, mogą to zrobić dokonując wpłaty:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".
Bank BPH S.A.15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 22679 Buczko Julia darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Załączniki:
Zgoda rodziców

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
NA UDZIAŁ W BIEGACH JAGIENKI
My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na) wyrażam/y zgodę na uczestnictwo
naszego/mojego dziecka *)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------imię i nazwisko dziecka /data urodzenia

w BIEGACH JAGIENKI, które odbędą się w dniu 07.05.2017 r. w Szczytnie.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło
w zawodach biegowych. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna,
organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży Szkolnej SZS oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku
w materiałach i informacjach z w/w zawodów. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

………………………………
miejscowość i data

………………………………… …………………………
podpis rodzica/ców / opiekuna/ów

telefon kontaktowy

