REGULAMIN V BIEGU CHARYTATYWNEGO FUNDACJI TESCO DZIECIOM
(zwany dalej: „Regulaminem”)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich prowadzony jest V Bieg Charytatywny Fundacji Tesco
Dzieciom (zwany dalej: „Biegiem Charytatywnym”).

2.

Celem Biegu Charytatywnego jest:
A.

Pozyskanie środków na zakup robota do rehabilitacji dla Zakładu Fizjoterapii Uniwersyteckiego Szpitalu
Dziecięcego w Krakowie (ul. Wielicka 265, 30- 663 Kraków).

B.

Popularyzacja aktywności związanych ze zdrowym stylem życia i promocją zdrowia (w szczególności
promocja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie sportu).

3.

Organizatorem Biegu Charytatywnego i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie jest
Krakowski Klub Biegacza Dystans z siedzibą w Krakowie (ul. Glinik 108A 31-990 Kraków), wpisany do rejestru
SKF/23/2004, REGON 35681448, NIP: 679-27-97-387 (zwany dalej: „Organizatorem”).

4.

Partnerem Strategicznym Biegu Charytatywnego jest Fundacja Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie
(ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków), wpisana do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000418218 (zwana dalej:
„Partneremem Strategicznym”).

5.

Partnerami Biegu Charytatywnego są:
A.

Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków), wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016108 przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 011270099, NIP
5261037737 (zwana dalej: „Tesco”).

B.

Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego „O ZDROWIE DZIECKA” z siedzibą w Krakowie
(ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków), wpisana do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki pod numerem KRS 0000123750
(zwana dalej: „Fundacją Szpitala”).

C.

Gmina Miejska Kraków.
II. INFORMACJE O BIEGU CHARYTATYWNYM

1.

W ramach Biegu Charytatywnego przeprowadzone zostaną zawody na dystansach:

A.

BIEG GŁÓWNY (długość 10km);

B.

BIEG RODZINNY (długość 3,525km);

C.

BIEG NA SZPILKACH (długość 100 m);

2.

Biegowi Charytatywnemu towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia, m.in. DZIECIĘCE ZAWODY BIEGOWE
(odbywające się w oparciu o odrębne zasady. Zasady Dziecięcych Zawodów Biegowych stanowiący ZAŁ.
NR 1 do niniejszego Regulaminu) oraz 4 Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Tesco i warsztaty oraz
atrakcje promujące zdrowy tryb życia i ochronę zdrowia.

3.

Termin i miejsce:

A.

TERMIN: sobota, 10 września 2016 roku

B.

BIURO ZAWODÓW: krakowskie Błonia (okolice KS Zwierzyniecki, Al. Focha) otwarte w piątek po godz.
17.00 do godz. 20.00 oraz w dniu biegu.

4.

Trasa zawodów:

Trasa Biegu Charytatywnego wskazana jest na mapie. Mapa stanowi ZAŁ. NR 2 do niniejszego Regulaminu.
Trasa Biegu Charytatywnego będzie oznakowana zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu (oznakowane będą
również kilometry).
A.

BIEG GŁÓWNY
START: Bulwary Wiślane (deptak w okolicy skrzyżowania al. Daszyńskiego z ul. Podgórską).
TRASA: Bulwar Kurlandzki – Kładka Bernatka – bulwar Podolski – ul. Rollego – Most Retmański – ul.
Ludwinowska – bulwar Wołyński – bulwar Poleski – ul. Tyniecka – most Zwierzyniecki – ul.
Malczewskiego – Diabelski Most – ul. Zaścianek – ul. Malczewskiego – ul. Królowej Jadwigi – al. Focha –
ul. Emaus – Most na Rudawie (chodnik dla pieszych) -ul. Piastowska – al. 3-go Maja – al. Focha.
META: krakowskie Błonia (deptak, okolice KS Zwierzyniecki, Al. Focha).

B.

BIEG RODZINNY
START: krakowskie Błonia (deptak, okolice KS Zwierzyniecki, Al. Focha).
TRASA: al. Focha – ul. Na Błoniach – ul. Piastowska – al. 3-go Maja – al. Focha.
META: krakowskie Błonia (deptak, okolice KS Zwierzyniecki, Al. Focha).

C.

BIEG NA SZPILKACH
START: krakowskie Błonia (deptak, okolice KS Zwierzyniecki, Al. Focha).
TRASA: wzdłuż al. Focha.
META: krakowskie Błonia (deptak, okolice KS Zwierzyniecki, Al. Focha).

5.

Limit czasu na BIEG GŁÓWNY wynosi na 90 minut, pozostałe biegi odbywają się bez limitów czasowych.

6.

Program Biegu Charytatywnego:
PLANOWANA
GODZINA

PROGRAM

PIĄTEK (9 WRZEŚNIA 2016 R.)

17:00-20:00

Zgłoszenia i weryfikacja w Biurze Zawodów Uczestników
BIEGU GŁÓWNEGO, BIEGU RODZINNEGO oraz DZIECIĘCYCH ZAWODÓW BIEGOWYCH
SOBOTA (10 WRZEŚNIA 2016 R.)

7.30 – 10.00

Zgłoszenia i weryfikacja w Biurze Zawodów Uczestników
BIEGU GŁÓWNEGO

7.30 – 10.20

Zgłoszenia i weryfikacja w Biurze Zawodów Uczestników
BIEGU RODZINNEGO

7.30 – 12.30

Zgłoszenia i weryfikacja w Biurze Zawodów Uczestników BIEGU NA SZPILKACH

7.30 – 9.30

Zgłoszenia w Biurze Zawodów Uczestników DZIECIĘCYCH ZAWODÓW BIEGOWYCH
(zawody objęte odrębnym Regulaminem)

9.30 – 14.00

Gry, zabawy i warsztaty dla dzieci

START DZIECIĘCYCH ZAWODÓW BIEGOWYCH




.

10.00

bieg na 50m Super Wilki - dzieci urodzone w roku 2011 bądź później
bieg na 100m Super Orły - dzieci urodzone w roku 2010
bieg na 200m Super Rysie - dzieci urodzone w roku 2008 lub 2009
bieg na 300 m Super Niedźwiedzie - dzieci urodzone w roku 2007 lub 2006

11.00

START BIEGÓW GŁÓWNEGO oraz BIEGU RODZINNEGO

13.00

START BIEGU NA SZPILKACH

12.30

Uroczyste wręczenie czeku na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

12.35

DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW DZIECIĘCYCH ZAWODÓW BIEGOWYCH

13.00

DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW BIEGU GŁÓWNEGO

13.15

DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW BIEGU RODZINNEGO i BIEGU NA SZPILKACH

14.00

Zakończenie Biegu Charytatywnego,

7.

Ogólne warunki uczestnictwa w biegach:

A.

Bieg Charytatywny jest biegiem otwartym.

B.

Uczestnikami Biegu Charytatywnego mogą być wyłącznie osoby, które dobrowolnie zapoznają się
i zaakceptują niniejszy Regulamin (zwani dalej łącznie: „Uczestnikami”).

C.

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz
stosowania się do poleceń Organizatora i służb porządkowych.

D.

Wniesienie opłaty startowej i prawidłowa rejestracja Uczestnika (patrz pkt. 9)
z zaakceptowaniem Regulaminu.

E.

W Biegu Charytatywnym mogą startować wyłącznie osoby, którym na to pozwala stan zdrowia.
Dokonanie rejestracji, jest równoznaczne z deklaracją o stanie zdrowia pozwalającym na udział
w wydarzeniu.

F.

Uczestnicy mają obowiązek okazania W Biurze Zawodów dokumentu tożsamości i podpisania
Oświadczeń:

jest równoznaczne



o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w Biegu Charytatywnym



o znajomości niniejszego Regulaminu i jego akceptacji,



o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy.

Wzór ww. oświadczeń stanowi ZAŁ. NR 3 do niniejszego Regulaminu.
G.

Dzieci i młodzież, które w dniu zawodów nie ukończyły 18 roku życia mogą zostać Uczestnikami BIEGU

RODZINNEGO oraz DZIECIĘCYCH ZAWODÓW BIEGOWYCH, bez uiszczania opłat startowych.
H.

Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia otrzymują specjalny „dziecięcy pakiet startowy”.

I.

Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia i startują w BIEGU RODZINNYM oraz DZIECIĘCYCH
ZAWODACH BIEGOWYCH mają prawo do odbioru jednego pakietu starowego i numeru startowego, który
obowiązuje w obydwu biegach.

J.

Udział dzieci i młodzieży w BIEGU RODZINNYM odbywa się wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.
W imieniu Uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia, obowiązek wskazany w pkt. II.7.F musi zostać
dotrzymany przez opiekunów prawnych. Ponadto wymaganym jest złożenie dodatkowego oświadczenia
pisemnego o zgodzie prawnego opiekuna na udział w BIEGU RODZINNYM i DZIECIĘCYCH ZAWODACH
BIEGOWYCH. Wzór ww. oświadczeń stanowi ZAŁ. NR 4 do niniejszego Regulaminu.

K.

Prawidłowa rejestracja i dokonanie opłaty startowej upoważnia do uczestnictwa w Biegu Charytatywnym
oraz odbioru pakietu startowego.

L.

Uczestnicy biorą udział w Biegu Charytatywnym na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza
Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie we własnym
zakresie.

8.

Dodatkowe warunki uczestnictwa w BIEGU NA SZPILKACH:

A.

Bieg odbywa się w butach – szpilkach. Szpilką określamy damskie obuwie na wysokim, cienko
zakończonym obcasie.

B.

Przed startem w Biegu należy udać się na pomiar wysokości szpilek, które muszą mieć minimum 7 cm
wysokości i nie mogą być zakryte powyżej kostki (nie mogą mieć cholewki, koturny i platformy). Butów –
szpilek nie można mocować do nogi i stopy przy pomocy taśmy klejącej ani w żaden inny sposób. Pomiar
obcasa wykonywany będzie od strony zewnętrznej buta, od nasady do jego końca. Po otrzymaniu
potwierdzenia akceptującego wysokość szpilek, uczestniczka może wziąć udział w Biegu.

C.

Uczestniczka, niespełniająca wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, podlega dyskwalifikacji.

D.

Uczestniczki zostaną ustawiane przez specjalną komisję przy linii startu w kolejności numerów
startowych, jakie otrzymają przy rejestracji.

9.
A.

Rejestracja i opłata startowa:
Rejestracji Uczestników można dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie
www.dystans.krakow.pl, www.maratonypolskie.pl, oraz w dniu Biegu Charytatywnego w Biurze
Zawodów.

B.

Wysokości opłat startowych dla jednego Uczestnika.
BIEG GŁÓWNY

BIEG RODZINNY

BIEG NA SZPILKACH

PŁATNOŚĆ NA KONTO
BANKOWE DO 4
WRZEŚNIA 2016 ROKU

40 ZŁ

30 ZŁ

30 ZŁ

PŁATNOŚC GOTÓWKĄ
W BIURZE ZAWODÓW
W DNIACH 9-10
WRZEŚNIA 2016 ROKU

60 ZŁ

50 ZŁ

35 ZŁ

C.

Opłaty startowe należy przekazywać przelewem na konto Krakowskiego Klubu Biegacza „Dystans” Alior Bank 12 2490 0005 0000 4600 9939 5237 z opisem zawierającym imię i nazwisko i rok urodzenia
Uczestnika oraz rodzaj zawodów (NP. imię i nazwisko/rok urodzenia/BIEG RODZINNY FUNDACJI TESCO
DZIECIOM lub imię i nazwisko/rok urodzenia/BIEG GŁÓWNY FUNDACJI TESCO DZIECIOM lub imię i
nazwisko/rok urodzenia/ BIEG NA SZPILKACH lub imię i nazwisko/rok urodzenia/BIEG RODZINNY
FUNDACJI TESCO DZIECIOM oraz DZIECIĘCE ZAWODY BIEGOWE).

D.

Wpłaty weryfikuje Organizator i przesyła listy opłat do firmy STS Timing.
UWAGA! Po weryfikacji wszystkich wpłat dokonanych do dnia 4 września na liście startowej pozostaną
wyłącznie biegacze, którzy dokonali przelewu opłaty startowej . Pozostałe osoby mogą wziąć udział
w biegu po ponownej rejestracji w Biurze Zawodów i dokonaniu odpowiedniej wpłaty w kasie biura.

E.

Liczba pakietów startowych jest ograniczona i decyduje kolejność rejestracji oraz potwierdzonej wpłaty.
W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę skuteczne zgłoszenia online. W przypadku, kiedy nie
zostanie wyczerpana liczba miejsc będzie możliwość uiszczenia opłaty startowej gotówką w Biurze
Zawodów w dniach 9 oraz 10 września 2016r. Organizator przewiduje ograniczoną ilość Uczestników
Biegu Charytatywnego i nie gwarantuje możliwości uczestnictwa po wyczerpaniu puli numerów i
pakietów startowych.

F.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

G.

Ze względu na charytatywny charakter biegu nie można przepisywać pakietów startowych na inne
osoby.
WSZYSTKIE PIENIĄDZE POZYSKANE W FORMIE OPŁAT STARTOWYCH OD UCZESTNIKÓW ZOSTANĄ
PRZEKAZANE, JAKO DAROWIZNA NA KONTO FUNDACJI TESCO DZIECIOM. ŚRODKI TE ZOSTANĄ
WYKORZYSTANE DO REALIZACJI CELU CHARYTATYWNEGO BIEGU (PATRZ PKT. I.2.A NINIEJSZEGO
REGULAMINU).

10.
A.

Uczestnicy otrzymują:
Pakiet startowy: nr startowy i chip do pomiaru czasu ( czip wydawany będzie tylko dla uczestników BIEGU
RODZINNEGO, BIEGU GŁÓWNEGO i BIEGU NA SZPILKACH) oraz koszulkę.


Odbiór pakietu startowego odbywać się będzie po sprawdzeniu statusu Uczestnika (rejestracja,
opłata i dowód tożsamości) w Biurze Zawodów (przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą
dokument potwierdzający tożsamość).



Organizator gwarantuje 2600 pakietów startowych, w tym specjalne pakiety dla
niepełnoletnich Uczestników.



W przypadku nieodebrania pakietu startowego w ustalonym terminie (40 minut przed startem
konkretnego biegu), zostanie on przekazany Uczestnikom, którzy zapisali się wcześniej, ale nie
otrzymali pakietu. Pierwszeństwo w odbiorze pakietu mają Uczestnicy zapisani „on-line”.



Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku
nieodebrania pakietu startowego.

B.

Medal pamiątkowy i wodę do picia.

C.

Organizator zapewnia Uczestnikom BIEGU GŁÓWNEGO bezpłatny transport z pętli w Cichym Kąciku na
miejsce startu (skrzyżowanie ul. Podgórskiej z al. Daszyńskiego). Godziny odjazdów autobusów zostaną
podane na stronie internetowej oraz w biurze zawodów.

11.

Uczestnicy mogą nieodpłatnie skorzystać z szatni zlokalizowanej w sąsiedztwie Biura Zawodów.

12.

Uczestnicy mogą nieodpłatnie pozostawić swoje rzeczy w depozycie w namiocie do tego przygotowanym,
przy czym Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy tam pozostawione. Depozyt czynny będzie
w dniu Biegu Charytatywnego w godz. 9-14.

13.

Na starcie BIEGU GŁÓWNEGO organizator zapewnia podręczny depozyt, w którym uczestnicy będą mogli
zostawić swoje rzeczy. Odbiór pozostawionych rzeczy będzie możliwy od godz. 12 w depozycie na
Błoniach.

14.

Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu w
RODZINNEGO, BIEGU GŁÓWNEGO i BIEGU NA SZPILKACH).

15.

Klasyfikacja i nagrody:

A.

Każdy Uczestnik, który ukończy Bieg Charytatywny zgodnie z Regulaminem otrzyma pamiątkowy medal.

B.

Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe pozyskane od firm wspierających za zajęcie:

(FirmaSTS Timing) w przypadku BIEGU

BIEG GŁÓWNY

BIEG RODZINNY

BIEG NA SZPILKACH

KATEGORIA KOBIETY

I, II, III MIEJSCE

I, II, III MIEJSCE

I, II, III MIEJSCE

KATEGORIA MĘŻCZYŹNI

I, II, III MIEJSCE

I, II, III MIEJSCE

-

KATEGORIA PRACOWNICY TESCO KOBIETY

I, II, III MIEJSCE

I, II, III MIEJSCE

I, II, III MIEJSCE

KATEGORIA PRACOWNICY TESCO MĘŻCZYŹNI

I, II, III MIEJSCE

I, II, III MIEJSCE

-

C.

Organizator przewiduje również nagrody-niespodzianki dla wybranych, pozostałych Uczestników. Ilość i
rodzaj nagród-niespodzianek zależna jest od możliwości Partnera Strategicznego.

D.

Wyniki Biegu Charytatywnego zostaną ogłoszone po zakończeniu Biegu na stronie internetowej
Organizatora (www.dystans.krakow.pl) oraz Partnera Strategicznego (www.fundacjatesco.pl), na co
Uczestnik wyraża zgodę.

E.

Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
III. UWAGI KOŃCOWE:

1.

Biegi Charytatywne odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2.

Podczas Biegu Charytatywnego wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu
w widocznym miejscu.

3.

Uczestnicy pokonujący
zdyskwalifikowani.

4.

Zabrania się zażywania podczas Biegu Charytatywnego środków odurzających, nielegalnych substancji
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju, pod karą
wykluczenia z Biegu Charytatywnego.

5.

Administratorem danych jest Krakowski Klub Biegacza Dystans z siedzibą w Krakowie (ul. Glinik 108A 31990 Kraków), wpisany do rejestru SKF/23/2004, REGON 35681448, NIP: 679-27-97-387. Dane osobowe
zbierane są przez Krakowski Klub Biegacza Dystans wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji V
Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco Dzieciom. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje
prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby,
których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w V Biegu

dystans

Biegów

Charytatywnych

w

sposób

niedozwolony

zostaną

Charytatywnym Fundacji Tesco Dzieciom. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnicy
wyrażają także zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i
reklamowych imprezy przez Organizatora i Partnerów Biegu
6.

Organizator i Partner Strategiczny zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i materiałów
dźwiękowych przedstawiających Uczestników Biegu Charytatywnego. Mogą one być rozpowszechniane
przez Organizatora i Partnera Strategicznego poprzez umieszczanie ich na nośnikach typu CD-ROM, DVD
w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych w gazetach i na wystawach jak również na
potrzeby promocyjne związane z działalnością Organizatora i Partnera Strategicznego.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak
konieczność zapewnienia jak najlepszej organizacji, technicznej obsługi i bezpieczeństwa Biegu
Charytatywnego. Organizator może dokonywać koniecznych zmian i zabezpieczeń technicznych. Poza
powyższym, Organizator dopuszcza tylko zmiany na korzyść Uczestników i mające na celu usprawnienie
organizacji Biegu Charytatywnego, jeżeli okaże się to wymagane. O każdej zmianie Organizator
powiadamiać będzie niezwłocznie na Stronie internetowej.

8.

Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem Organizatora do usunięcia Uczestnika z
Biegu Charytatywnego.

9.

Udział w Biegu Charytatywnym oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i
zaakceptował w całości jego postanowienia, jak również zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
nim zasad i warunków.

10.

Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację i prawidłowy przebieg Biegu
Charytatywnego z wyłączeniem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Uczestników lub mających
źródło w przyczynach zewnętrznych, których nie można było przewidzieć (siła wyższa), jak również
okoliczności całkowicie niezależnych od Organizatora, pomimo działania z najwyższą starannością.

11.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
ZAŁ NR 1: Zasady Dziecięcych Zawodów Biegowych
ZAŁ NR 2: Mapa
ZAŁ NR 3: Wzór oświadczeń:


o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w Biegu Charytatywnym,



o znajomości niniejszego Regulaminu i jego akceptacji,



o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy.

ZAŁ NR 4: Wzór oświadczenia opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

ZAŁ. NR 1 DO REGULAMINU V BIEGU CHARYTATYWNEGO FUNDACJI TESCO DZIECIOM
ZASADY DZIECIĘCYCH ZAWODÓW BIEGOWYCH
TOWARZYSZĄCYCH V BIEGOWI CHARYTATYWNEMU FUNDACJI TESCO DZIECIOM
1. Dziecięce Zawody Biegowe są zabawami towarzyszącymi V BIEGOWI CHARYTATYWNEMU FUNDACJI TESCO
DZIECIOM (Zawody).
2. Zawody odbędą się 10 września 2016 r. na terenie krakowskich Błoń.
3. Zawody rozpoczną się ok. godziny: 10.00 i potrwają około godzinę.
4. Zapisy dzieci:
- można dokonywać poprzez Rejestrację Uczestników za pomocą formularza dostępnego na stronie
www.dystans.krakow.pl, www.maratonypolskie.pl,
- w Biurze Zawodów (specjalne stanowisko) - w dniu 9 września (piątek) w godz. 17.00 – 20.00 oraz w dniu zawodów, w godz. 7.30 – 9.30.
5. Odbiór numerów startowych i pakietów startowych w Biurze Zawodów w dniu 9 września (piątek) w godz. 17.00
– 20.00 oraz w dniu zawodów, w godz. 7.30 – 9.30. Odbiór możliwy będzie po podpisaniu przez opiekunów
prawnych dzieci Oświadczeń:
- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu,
- o znajomości Regulaminu i jego akceptacji,
- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy,
- o zgodzie prawnego opiekuna na udział w BIEGU RODZINNYM i DZIECIĘCYCH ZAWODACH BIEGOWYCH.
Wzór ww. oświadczeń stanowi ZAŁ. NR 3 i 4 do REGULAMINU V BIEGU CHARYTATYWNEGO FUNDACJI TESCO
DZIECIOM
6. Dzieci nie ponoszą żadnych opłat startowych za udział w zawodach.
7. Wszystkie dzieci uczestniczące w zawodach otrzymują specjalny pakiet startowy oraz medal.
8. Dzieci, które zwyciężą w swoich kategoriach wiekowych otrzymują nagrody – niespodzianki.
9. Dekoracja zwycięzców odbędzie się na scenie – około godziny 12.30.
10. W przypadku deszczu, zawody dla dzieci mogą zostać odwołane z przyczyn bezpieczeństwa.
11. Decyzja sędziego zawodów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
12. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Zawodów oraz przepisy ogólnie obowiązujące.
HARMONOGRAM ZAWODÓW
 zapisy i odbiór numerów startowych i pakietów startowych dziecięcych zawodów biegowych:
- w godz. 17.00-20.00 w dniu 9 września
- w godz. 7.30-9.30 w dniu 10 września
 BIEG NA 50m Super Wilki - dzieci urodzone w roku 2011 bądź później
10.00 – start dziewczynki
10.05 – start chłopcy
 BIEG NA100m Super Orły- dzieci urodzone w roku 2010
10.10 – start dziewczynki
10.15 – start chłopcy
 BIEG NA200m Super Rysie- dzieci urodzone w roku 2008 lub 2009
10.25 – start dziewczynki
10.30 – start chłopcy
 BIEG NA 300 m Super Niedźwiedzie-dzieci urodzone w roku 2007 lub 2006
10.40 start razem dziewczynki i chłopcy -osobna klasyfikacja
 12.30 - DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW

ZAŁ. NR 2 DO REGULAMINU V BIEGU CHARYTATYWNEGO FUNDACJI TESCO
DZIECIOM

ZAŁ. NR 4 DO REGULAMINU V BIEGU CHARYTATYWNEGO FUNDACJI TESCO DZIECIOM

WZÓR OŚWIADCZENIA OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA w V BIEGU CHARYTATYWNEGO
FUNDACJI TESCO DZIECIOM 10.09.2016r.

.................................................................... Nazwisko, imię rodzica (opiekuna)
.................................................................... Tel. kontaktowy rodzica/opiekuna (komórkowy)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: .......................................................
…………………….........…………………………………….........…………….........…………….........…………….........………
Nazwisko, imię dziecka, Data urodzenia
w V BIEGU CHARYTATYWNEGO FUNDACJI TESCO DZIECIOM w dniu 10.09.2016r.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w biegu, oraz że jego udział w biegu
odbywa się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
................................................................................................................………………………………………
Nazwisko, Imię (Rodzica/opiekuna prawnego) Data, podpis
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA w V BIEGU CHARYTATYWNEGO
FUNDACJI TESCO DZIECIOM 10.09.2016r.
.................................................................... Nazwisko, imię rodzica (opiekuna)
.................................................................... Tel. kontaktowy rodzica/opiekuna (komórkowy)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: .......................................................
…………………….........…………………………………….........…………….........…………….........…………….........………
Nazwisko, imię dziecka, Data urodzenia
w V BIEGU CHARYTATYWNEGO FUNDACJI TESCO DZIECIOM w dniu 10.09.2016r.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w biegu, oraz że jego udział w biegu
odbywa się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
................................................................................................................………………………………………
Nazwisko, Imię (Rodzica/opiekuna prawnego) Data, podpis

