
REGULAMIN
„III MAŁY, WIĘKSZY i NAJWIĘKSZY – ZOSTAŃ MARATOŃCZYKIEM”

          Biegi pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

Organizator:
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „DOBRA RODZINA” K-Koźle

Partnerzy:
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Starostwo Powiatowe w K-Koźlu
MOSiR K-Koźle
„ODRZAŃSKIE KONSORCJUM” K-Koźle
Kupcy Hali MANHATAN w Kędzierzynie-Koźlu

Cel imprezy:
Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Opolszczyzny
Popularyzacja i upowszechnianie biegów wśród rodzin zastępczych
Promocja Miasta i Powiatu Kędzierzyn-Koźle
Ukazanie piękna i nowoczesności centrum miasta K-Koźle
Możliwość spędzenia aktywnie czasu z całymi rodzinami

Termin i miejsce:
24.10.2020 r. (sobota) w  godz.: od 11:00 do ok. 13:30
11:00 do 13:00 Starty poszczególnych roczników (wg harmonogramu)
13:00 "IV Rodzinny Bieg z Torbami" na 200m (zapisy od 12:00 do 12:45)

     (dla najliczniejszej rodziny wielka niespodzianka!)
Kędzierzyn-Koźle, Al. Jana Pawła II 29 Hala Sportowa „Śródmieście”

Biuro zawodów czynne od 09:30 do 10:30 w budynku hali sportowej „Śródmieście”
STARTY dzieci i młodzieży od 11:00 do 13:00

Start D1 i CH1 (roczniki 2016 i młodsze)  na 100 metrów
Start D2 i CH2 (roczniki 2015 i 2014)       na 200 metrów
Start D3 i CH3 (roczniki 2013 i 2012)       na 300 metrów
Start D4 i CH4 (roczniki 2011 i 2010)       na 400 metrów
Start D5 i CH5 (roczniki 2009 i 2008)       na 500 metrów
Start D6 i CH6 (roczniki 2007 i 2006)       na 600 metrów
Start Biegu Sprawni inaczej                       na 300 metrów

                                      
UWAGA !  DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW po zakończeniu poszczególnych startów.

Uwaga!!!
W zależności od frekwencji poszczególne starty mogą ulec przesunięciu.

Klasyfikujemy z podziałem na dziewczęta i chłopców.
Trzy pierwsze miejsca każdego startu stają na podium.

Trasy nawierzchnią asfaltową i kostką brukową.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne!

Na miejscu będzie obecna pomoc medyczna



Warunki Uczestnictwa: 
Udział zawodników w imprezie jest bez opłaty startowej !!! 
- warunkiem udziału dziecka w biegu będzie rejestracja on-line pod linkiem: 
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5882
- wypełnienie formularza zgody (ZAŁĄCZNIK nr 1)  przez rodzica/opiekuna prawnego i 
potwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych. (prosimy o  wydrukowanie zgody w domu zgody i
przyniesienie jej wypełnionej do biura zawodów)
- Każdy zawodnik na STARCIE musi posiadać przypiętą agrafką wypełnioną karteczkę z imieniem i 
nazwiskiem, rocznikiem i kogo reprezentuje,  którą otrzyma w biurze zawodów.
- grupowe zgłoszenia udziału w biegach należy dokonać na adres
e-mail: orian.show@interia.pl     w terminie do dnia 19 października 2020r. (poniedziałek). 
Biuro zawodów w dniu biegu przyjmuje tylko indywidualne zgłoszenia (nie grupy) jedynie w 
przypadku nie osiągnięcia limitu zgłoszeń internetowych.

Limit zawodników ustalony zostaje na 100 osób

Za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni. 

I. ZALECENIA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19
UWAGA!   Sytuacja  rozwojowa  związana  ze  stanem  epidemiologicznym  w
naszym kraju może spowodować odwołanie zawodów.

1. Na terenie strefy zawodów znajdują się tylko zawodnicy biorący udział w biegu
oraz obsługa biegu.

2. Na terenie strefy zawodów obowiązuje zachowanie dystansu społecznego lub
noszenie maseczki. 

3.   Zalecamy posiadanie własnych długopisów. 
4.   Na terenie strefy zawodów będą wyznaczone punkty do dezynfekcji rąk. 
5.   Zawodnicy na starcie muszą zachować dystans społeczny między sobą o ile jest to możliwe. 

            6.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w razie zmiany treści Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazowi zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1066 – z póź.zm). 

                      Dyrektor organizacyjny - Gerard Wilczek   602 114 382
                                               Koordynator zawodów - Piotr Orian            604 589 483                            
                                               Biuro zawodów  - Anna Orian                      602 534 780                       
                                               Zabezpieczenie tras – Piotr Ruczka              500 028 811

Projekt współfinansowany za środków Gminy Kędzierzyn-Koźle

mailto:orian.show@interia.pl


ZAŁĄCZNIK nr  1 

Zgoda/Oświadczenie 
W dniu 24.10.2020 roku w Kędzierzynie-Koźlu odbędą się zawody biegowe pn. 
„III Mały, Większy i Największy – Zostań Maratończykiem”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (Nazwisko, Imię):

Rok urodzenia dziecka: 

Miasto:                                                                                                     Telefon rodzica/opiekuna:

w zawodach pn.  
„III Mały, Większy i Największy – Zostań Maratończykiem” przy Al. Jana Pawła II w K-Koźle

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających udział mojego dziecka w w/w biegu oraz zgadzam się
na  umieszczenie  danych  osobowych  w  bazie  danych  organizatora  zawodów i  ich  przetwarzanie,  Powyższe  dane  osobowe,  będą
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosowanym bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27  kwietnia  2016 roku w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  U.UE.L.2016.119.1  z  dnia  2016.05.04)  RODO.  Za  bezpieczeństwo  dzieci  odpowiadają
rodzice/opiekunowie grup. 
Zgadzam się  na nieodwołalne  i  nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz  materiału filmowego z  wizerunkiem
mojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, jeśli dziecko zostanie nagrodzone (zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie  w celu zgodnym z działalnością
prowadzoną przez organizatora i realizowanym przez nie zadaniem publicznym). Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą treścią i w
pełni ją rozumiem. 

______________________________________________
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)


