Regulamin Biegów Dziecięcych i Młodzieżowych
podczas 10 edycji Tarczyn Półmaraton
13.09.2019 r.
1. Cele imprezy:
•
•
•

Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci w Tarczynie.
Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci
Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci w Tarczynie

2. Organizator:
•

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie

3. Współorganizator:
•
•

Zespół Szkół Gimnazjum & Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów
Patronat nad biegiem sprawuje Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz

4. Termin i miejsce biegu:
•

Bieg odbędzie się w dniu 13 września 2020 roku ulicami miasta i gminy Tarczyn z
metą i startem przy ul. Szarych Szeregów w Tarczynie, start ok godz. 10:05.
(bezpośrednio po starcie półmaratonu ).

5. Biegi przeprowadzone zostaną na dystansach:
•
•

bieg przedszkolaka, 6 lat i młodsze – 100m. dzieci w wieku: 7-8 lat – 100m.
dzieci w wieku: 9-10 lat – 200m. dzieci w wieku: 11-12 lat – 400m.

O starcie w poszczególnych grupach wiekowych decyduje rok urodzenia zawodnika. Biegi, dla
dzieci i młodzieży odbędą się na ul. Szarych Szeregów i częściowo na ul. Warszawskiej
6. Limit czasu i uczestników biegów:
•

Nie występuje limit uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych, dla
pierwszych 100 osób odbierających pakiet, są przewidziane koszulki. Nie występuje
limit czasu na ukończenie biegów dziecięcych.

7. Zgłoszenia i opłata startowa
•
•
•

Start w biegach dziecięcych i młodzieży jest bezpłatny.
Każde dziecko dostanie pamiątkowy medal za uczestnictwo.
Każde dziecko dostanie pamiątkowy medal za uczestnictwo.

•

Zgłoszenia do dnia 12.09.2020 r. do godz. 19.00 WYŁĄCZNIE ON-LINE na
stronie: www.tarczyn-polmaraton.pl - zapisy on-line: biegi dziecięce

UWAGA: W dniu biegu nie będą prowadzone zapisy, wyłącznie zapisane wcześniej osoby
będą mogły uczestniczyć w biegu.
•

Dzieci, które zajmą miejsca 1 – 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają
pamiątkowe statuetki.

8. Warunkiem udziału w biegu jest:
Pisemna zgoda podpisana przez rodziców lub prawnych opiekunów
•

•

•
•

•

Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA
i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich
przestrzegania.
Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą
polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do
wzięcia udziału w Biegu.
Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych,
radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez
organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących
Biegu oraz jego kolejnych edycji.
Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.

Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na
wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
•
•
•
•

Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
Zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, mediach
społecznościowych, w prasie, plakatach i bilbordach.
Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
W momencie odbiorów pakietów startowych (weryfikacji w biurze zawodów) oraz
podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

9. Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa

ruchu drogowego:
•
•

Uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora,
Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora,

•

•
•
•
•

Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do
wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób
odpowiedzialnych za bieg.
Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować
ostrożność.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa stawiającego sobie rywalizację
zgodną z duchem fair play.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego
regulaminu imprezy.
Regulamin może ulec zmianie
.

