
REGULAMIN

 BIEG Z POLICJĄ – KOMISARZ LEW  I „ MALUCHY „

 GÓRA,  26 SIERPNIA  2017R.

I. CEL ZAWODÓW:

1. Popularyzacja biegania jako najtańszej formy aktywności sportowej oraz promocja        
zdrowego stylu życia.
2. Promowanie systematycznej aktywności sportowej.
3. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez aktywność sportową.
4. Promocja Góry i powiatu górowskiego na arenie krajowej.

II. ORGANIZATORZY:

- Komenda Powiatowa Policji w Górze
- Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze
- Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze
- Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze
- Grupa Inicjatywy Turystycznej  „ SEZESKO „

III. PROGRAM:

BIEG 1 - GODZ. 14.30 - Bieg "maluchów" na 100m (rocznik 2011 i młodsi)
Start: płyta główna boiska piłkarskiego na stadionie OKF
Zbiórka: przy boisku piłkarskim - godz. 14.20
Dekoracja zawodników bezpośrednio po biegu.

UWAGA!  Bieg "maluchów" na 100m, ze względów bezpieczeństwa odbędzie
się na trawie

(boisko piłkarskie )
IV. UCZESTNICY:

1. Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które posiadają zezwolenie rodziców na start
w biegu bez badań lekarskich, co potwierdza lista startowa potwierdzona przez dyrektora
przedszkola.
2.  Warunkiem  uczestnictwa  w  biegu  "maluchów"  na  100m  jest  dostarczenie  do
organizatorów wykazu uczestników biegu w terminie do 2017.08.14.!!!
3.  Ponadto  w  dniu  biegu  zapisy  będą  się  odbywały  w  biurze  zawodów  w  godz.
12.00 – 14.00 hala sportowa (Arkadia) – Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze,
ul. Szkolna 2a.
W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich
zainteresowanych.  Nieprawidłowe  wypełnienie  zgłoszenia  przez  uczestnika  zwalnia
organizatora z wszelkich następstw.

(w tym biegu wystartuje tylko 100 uczestników).

3.  Stanięcie na starcie biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i
zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniem wizerunku uczestnika
zawodów dla potrzeb biegu i organizatora.



V. NAGRODY:

1.  W  biegu  "maluchów"  nagrody  otrzymają  wszyscy  uczestnicy  biegu.  Ich  wręczenie
nastąpi bezpośrednio po zakończeniu biegu. Dla trzech pierwszych "maluchów", puchar
lub statuetka, dyplom.
2. Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal.

VI. OBSŁUGA SPORTOWA:

1.  Nad regulaminem biegu i  sprawnością  przeprowadzenia  zawodów nadzór  sprawuje
Dyrektor Biegu.
2. Pomiędzy startem i metą uczestnicy biegu nie mogą korzystać z pomocy innych osób,
za wyjątkiem niezbędnej pomocy medycznej.
3. Ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Dyrektor Biegu.

VII. OBSŁUGA MEDYCZNA:

1. Organizator zapewnia obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.

VIII. KONTAKT I INFORMACJE:

Fundacja Pomocy Szkole
im. E. Machniewicza
56-200 Góra, ul. Szkolna 1
tel.: 668 771 225  

1. Dyrektor Biegu: Stanisław Borawski – sborawski@wp.pl      tel. 782 597 304
2. Strona: e-mail: biuro@fundacja-machniewicza.pl  http://www.fundacja-machniewicza.pl
                            www.biegzpolicja.pl, www.maratonypolskie.pl 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.  Biegami  kieruje  Dyrektor  Biegu,  który  podejmuje  decyzje  ostateczne  w  sprawach
organizacyjnych, bezpieczeństwa, porządkowych oraz w sprawach spornych.
3. Organizator czyni starania do pozyskania nagród pamiątkowych dla uczestników biegu.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
5. Parkingi dla samochodów będą zapewnione na ul. Szkolnej oraz przy hali sportowej
ARKADIA (wjazd od ul. Szkolnej).
6. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
7. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Organizator decyduje o sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

Dyrektor Biegu
Stanisław Borawski

  (podpis na oryginale)
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