BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
28 czerwca – PAŁAC TŁOKINIA – godzina 10:00
I Cel
1) Promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz biegania jako najprostszej formy ruchu
wśród dzieci i młodzieży,
2) promocja Powiatu Kaliskiego,
3) promocja Gminy Opatówek,
4) promocja Tłokini Kościelnej,
5) promocja kompleksu Pałac Tłokinia
6) zbiórka na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej, gm. Opatówek
7) zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne, znoszenie barier społecznych
8) pozyskanie funduszy na cele statutowe Stowarzyszenia Dar Serca - Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Cieni Drugiej.

II Organizator
1)Pałac Tłokinia
2) Gmina Opatówek
3) Starostwo Powiatu Kaliskiego
III Patronat
1)Burmistrz Gminy Opatówek,
2) Starosta Powiatu Kaliskiego,
IV Organizator techniczny
1) Baster Team Kalisz – klub biegacza
V Termin i miejsce
1) 28 czerwca 2020 roku, godzina 10:10,
2) Tłokinia Kościelna, kompleks Pałac Tłokinia, ulica Kościelna 46, 62-860 Tłokinia Kościelna
VI Biuro zawodów
1) Biuro zawodów znajduje się na terenie kompleksu Pałac Tłokinia – ulica Kościelna 46,
2) biuro czynne w dniu biegu w godzinach 8:00 –10:00.
VII Trasy biegów
1) Trasy biegów wiodą alejkami parkowymi kompleksu Pałac Tłokinia.
VIII Dystanse
1)Dystanse uzależnione są od kategorii wiekowych:
-roczniki 2014 i młodsi: około 100m
- roczniki 2012-2013: około 200m
-roczniki 2010-2011: około 400m
-roczniki 2008-2009: około 600m
-roczniki 2006-2007: około 800m
-roczniki 2004-2005: około 1000m
IX Klasyfikacja
1)Dziewczynki:
-roczniki 2014 i młodsi
- roczniki 2012-2013
-roczniki 2010-2011

-roczniki 2008-2009
-roczniki 2006-2007
-roczniki 2004-2005
2) Chłopcy:
-roczniki 2014 i młodsi
- roczniki 2012-2013
-roczniki 2010-2011
-roczniki 2008-2009
-roczniki 2006-2007
-roczniki 2004-2005
X Program biegów
1)Dziewczynki:
-roczniki 2013 i młodsze: 10:10,
-roczniki 2011 – 2012 : 10:30,
-roczniki 2009 – 2010 : 10:50,
-roczniki 2007 – 2008 : 11:10,
-roczniki 2005 – 2006 : 11:20,
2) Chłopcy:
-roczniki 2013 i młodsi : 10:20,
-roczniki 2011 – 2012 : 10:40,
-roczniki 2009 – 2010 : 11:00,
-roczniki 2007 – 2008 : 11:15,
-roczniki 2005 – 2006: 11:25,
XI Nagrody
1) Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal,
2) każdy uczestnik biegu otrzyma upominek,
3) 3 pierwsze dziewczynki w każdej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowy dyplom,
4) 3 pierwszy chłopców w każdej kategorii wiekowej otrzyma pamiątkowy dyplom.
XII Zgłoszenia do biegu
1) Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej,
2) zgłoszenia można dokonać do dnia 15 czerwca 2020 roku, do godziny 23:59 za pośrednictwem
strony internetowej – www.foxter-sport.pl lub w dniu biegu w biurze zawodów (przy zgłoszeniu w dniu
biegu organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego)
XIII Finansowanie
1) Udział w biegach dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny.
XIV Uczestnictwo
1) Zgłaszając deklarację udziału w biegu, rodzic/opiekun prawny uczestnika biegu zaświadcza, że stan
jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach,
2) każdy Uczestnik bierze udział w Biegu na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,
3) uczestnik biegu pozostaje pod opieką nauczyciela, rodzica/opiekuna prawnego przez cały okres
trwania imprezy biegowej,
4) organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie lub zdrowie (NW) z tytułu choroby,
wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie
mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w imprezie biegowej,

5) zaleca się wykupienie dodatkowego indywidualnego ubezpieczeniaNW dla uczestników imprezy
biegowej.
XV Postanowienia końcowe
1)Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy biegowej,
2) impreza biegowa odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
3) organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,
4) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu – bez zwrotu kosztów – z powodów
niezależnych od organizatora
6) w trakcie trwania wydarzenia Fundacja Bread of Life prowadzić będzie zbiórkę, której celem będzie
wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej
5) koordynatorem biegów dla dzieci i młodzieży jest BASTER TEAM KALISZ
- Przemysław Caruk – tel. 730 500 431 email: 68przemek@gmail.com

