REGULAMIN
Biegów dziecięcych i młodzieżowych
TRZCIANKA, 18 września 2022r.

I. Cel imprezy:
1. Uczczenie pamięci słynnego biegacza z terenu Gminy Trzcianka - Tadeusza Zielińskiego
2. Popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako najprostszej formy ruchu i
podnoszenia sprawności fizycznej.
3. Integracja społeczności lokalnej poprzez aktywność fizyczną i wspólne kibicowanie sportowcom.
4. Promocja Gminy Trzcianka oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

II. Organizator:
Gmina Trzcianka
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Kontakt:
Dyrektor Biegu: Przemysław Kasperczak
Informacje i zapisy: www.trzciankabiega.pl
Kontakt: promocja@trzcianka.pl, +48 660 279 433

III. Termin i miejsce:
1. 18 września 2022r. (niedziela)
2. Biuro Zawodów znajduje się w Hali sportowo-widowiskowej, ul. Żeromskiego 28 w Trzciance
3. Bieg główny:
•

godz. 11:00, start i meta - ul. Żeromskiego 28 (sprzed parkingu Hali)

4. Biegi dziecięce i młodzieżowe:
•

godz. 9:00, ul. Żeromskiego 28
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5. Wyścigi rowerowe:
•

godz. 14:00, ul. Żeromskiego 28

6. Imprezie towarzyszyć będzie Rajd Nordic Walking (odrębną do biegowej trasą)
•

godz. 11:00, start i meta - ul. Żeromskiego 28 (sprzed parkingu Hali)

7. Biuro zawodów będzie czynne:
•

w dniu biegu od 8:00 – 10:30 (wyścigi rowerowe do 13:30)

•

oraz 17.09.2022 od godziny 10:00 do 14:00

Szatnie, toalety, prysznice, depozyt dla uczestników biegu znajdować się będą w Hali.
W biurze zawodów, jak i przestrzeniach publicznych należy bezwzględnie przestrzegać
obowiązujących w dniu zawodów obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną.
IV. Trasy biegów dziecięcych:
1. Trasa płaska, w 100% asfaltowa, ul. Żeromskiego: 350m., 550m., 700m.
2. Dla dzieci z roczników 2013-2016: 350m po ul. Żeromskiego
3. Dla dzieci z roczników 2010-2012: 550m po ul. Żeromskiego
4. Dla dzieci z roczników 2007-2009: 700m po ul. Żeromskiego
Trasa biegowa jest zabezpieczona a ruch na niej wyłączony i należy stosować się do poleceń służb
zabezpieczających Bieg.

V. Pomiar czasu:
1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma zewnętrzna za pomocą systemu chipów
zamocowanych w numerach startowych lub w obuwiu.
2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem, jest warunkiem wystartowania w biegu i
sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
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VI. Uczestnictwo:
1. Do startu dopuszczone zostaną wszystkie zgłoszone drogą elektroniczną dzieci, których rodzice lub
opiekunowie prawni podpiszą karty startowe i odbiorą numery startowe w biurze zawodów.
2. W celu weryfikacji każde dziecko musi zgłosić się w Biurze Zawodów i odebrać numer startowy
wraz z chipem po podpisaniu oświadczeń przez rodziców lub opiekunów prawnych (najpóźniej na pół
godziny przed startem).
3. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie:
•

podpisanie oświadczenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 przez rodziców

•

brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

lub złożeniem podpisu pod oświadczeniem rodzica o zdolności do udziału dziecka w biegu i udziale w
nim na jego odpowiedzialność
•

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla celów

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, użycia zdjęć i materiałów video na wszystkich
polach promocyjnych (www, media, plakaty itp.)
4. Każdy rodzic i dziecko ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do
jego przestrzegania - zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
VII. Zgłoszenia i opłaty:
1. Zgłoszenia dokonywane są u nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach gminnych lub dla osób
z

zewnątrz

poprzez

formularz

zgłoszeniowy

znajdujący

się

na

stronie

internetowej:

www.trzciankabiega.pl
2. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 15 września 2022 lub wyczerpania limitu
zgłoszeń. Organizator wprowadza limit do 200 uczestników na bieg.
3. Biegi dziecięce i młodzieżowe są darmowe dla uczestników
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VIII. Nagrody i świadczenia dla zawodników:
1. W ramach startu w zawodach uczestnik otrzyma: numer startowy, pomiar czasu, napoje i owoce po
biegu oraz medal pamiątkowy (pod warunkiem ukończeniu biegu). Organizator zapewnia opiekę
medyczną na trasie i mecie Biegu.
2. Organizatorzy przewidują jednakowe nagrody dla dziewcząt i chłopców z miejsc od I do V w każdej
z klasyfikacji.
3. Przewidywane kategorie to:
•

Roczniki 2013-2016 Dz i Ch

•

Roczniki 2010-2012 Dz i Ch

•

Roczniki 2007-2009 Dz i Ch

IX. Postanowienia końcowe
1. Wyniki biegu dostępne będą na stronie internetowej: www.trzciankabiega.pl
2. Zawody odbędą się w zależności od obowiązujących w danym dniu przepisów epidemiologicznych
związanych z COVID-19, natomiast niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. W
sytuacji, gdy wytyczne epidemiologiczne uniemożliwią organizację zawodów środki przekazane na
rzecz wpisowego zostaną zwrócone uczestnikom w terminie 14 dni.
3. Uczestnik startuje w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność i naturalne ryzyko zagrożenia
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych a nawet śmierci.
4. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC, lecz nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek
ubezpieczenia uczestnikom.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Ostateczna interpretacja regulaminu i
decyzje we wszelkich sprawach nie ujętych w nim należą do Organizatora.

Inicjatywa jest współfinansowana z budżetu gminy Trzcianka
oraz powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

Zarejestruj już dzisiaj miejsce dla swoich dzieci w XXXX Biegu Ulicznym im. T. Zielińskiego 18
września 2022.
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