REGULAMIN I BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
I.

CEL:







II.

upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
krzewienie postaw patriotycznych
działania wspierające rodzinny wypoczynek i sport
popularyzacja zdrowego spędzania czasu wolnego
promocja gminy Siedlisko
profilaktyka uzależnień

ORGANIZATORZY:
Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku

III.

HONOROWY PATRONAT:
Wójt Gminy Siedlisko

IV.

OSOBY DO KONTAKTU:
p.Małgorzata Chilicka, p.Rafał Rogowski, p.Piotr Włodarczyk

V.
VI.

KONTAKT:
tel.683560208 – pn.-pt. 8.00-15.00; e-mail: zpowsiedlisku@poczta.onet.pl
TERMIN I MIEJSCE:
 bieg odbędzie się 29 września 2018 r. (sobota) wytyczoną trasą ulicami Siedliska
 nawierzchnia asfaltowa
 trasa nie posiada atestu PZLA
 Start i Meta zlokalizowane są przy ul. Kasztanowej 19
 godzina startu – 13.00

VII.

INFORMACJE O TRASIE:
 dystans ok.1,5 km
 przebieg trasy: ul.Kasztanowa – ul.Jana III Sobieskiego – ul.Sosnowa – ul.Willowa –
os.W.Witosa – ul.Kasztanowa w kierunku szkoły
 zawodnicy mają obowiązek poruszania się wyznaczoną trasą oraz stosowania się
do wytycznych organizatorów i służb porządkowych na starcie/mecie oraz trasie biegu

VIII.

INFORMACJE DLA STARTUJĄCYCH:
 bieg ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy bez względu
na wiek
 warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie stroju w kolorze biało-czerwonym,
dopuszcza się też posiadanie przypiętych do stroju symboli upamiętniających 100 rocznicę
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, możliwy jest też bieg z flagą Polski
 udział w biegu jest bezpłatny

IX.

X.

NAGRODY:
Dla pierwszych 500 uczestników Biegu przewidziany jest pamiątkowy medal nawiązujący
tematyką do rocznicy odrodzenia państwa polskiego.
FUNDATOR NAGRÓD:
Wójt Gminy Siedlisko i Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

XI.

ZGŁOSZENIA I ZGODY:
 zgłoszenia udziału w Biegu należy dokonać elektronicznie na adres e-mailowy:
zpowsiedlisku@poczta.onet.pl – w terminie do dnia 27 września 2018 roku do godz. 23.59
lub osobiście w sekretariacie szkoły do 27 września 2018 r do godz.15.00
 za zgłoszenie uważa się przesłanie lub dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszenia – załącznik nr 1
 zawodnicy, którzy w dniu Biegu nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są dostarczyć
do Sekretariatu Biegu formularz zgłoszenia z wypełnioną Częścią II, podpisaną przez
rodzica /opiekuna prawnego
 Sekretariat Biegu czynny 29 sierpnia 2018 r. od godz. 12.00 do 13.00 w holu szkoły przy
ul.Kasztanowej 19 w Siedlisku

XII.

WERYFIKACJA PRZED STARTEM:
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Sekretariacie Biegu w ostatniej godzinie
poprzedzającej start tj. między 12.00 – 13.00. Po upływie wyznaczonego czasu nie będzie
możliwości weryfikacji i zapisów. Podczas weryfikacji należy przedstawić: dowód tożsamości
ze zdjęciem.

XIII.

INNE POSTANOWIENIA:
Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów
Uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
Osoby poniżej 18 roku życia przedstawiają pisemną zgodę rodziców
Bieg ma charakter wyłącznie rekreacyjny, nie będzie pomiaru czasu

XIV.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
W godz.10.00 – 16.00 – Turniej Piłki Siatkowej drużyn amatorskich.
Po skończonym biegu odbędzie się finałowy mecz piłki siatkowej oraz gry i zabawy dla dzieci z
nagrodami.

XV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Akceptując regulamin, każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
celów weryfikacji oraz wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w środkach masowego
przekazu oraz w celach promujących szkołę.
Bieg może zostać odwołany ze względu na warunki atmosferyczne.

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia - I Biegu Niepodległości 2018 (wypełnić drukowanymi literami)
Część I – wypełniają wszyscy uczestnicy biegu

imię

szkoła (tylko uczniowie)

nazwisko

rok urodzenia

miejscowość

telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że akceptuję regulamin I Biegu Niepodległości 2018 organizowanego 29 września 2018 r. w Siedlisku
i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora
zawodów dla potrzeb biegu i klasyfikacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że jestem zdolny
do udziału w I Biegu Niepodległości 2018 i startuję na własną odpowiedzialność.
…………………………
Data, miejscowość

………………………………………..
Podpis uczestnika

………………………………………………………………………………………………………………………………
Część II – wypełniają rodzice/opiekunowie prawni uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia

JA NIŻEJ PODPISANY/A …………………………………………………………………………...
AKCEPTUJĘ POSTANOWIENIA REGULAMINU „I BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 2018”.
WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA W CAŁEJ IMPREZIE
ZORGANIZOWANEJ 29.09.2018 R.
…………………………
Data, miejscowość

………………………………………..
Podpis (opiekuna/rodzica)

