ZAŁ. NR 1 do REGULAMINU VI BIEGU CHARYTATYWNEGO FUNDACJI TESCO

REGULAMIN UCZESTNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W VI BIEGU
CHARYTATYWNYM FUNDACJI TESCO
I. ZAPISY OGÓLNE
1.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia (Uczestnicy) mogą wziąć udział w Biegu Rodzinnym (zwany
dalej „Bieg”) oraz Biegach Dzieci, organizowanych w ramach VI BIEGU CHARYTATYWNEGO
FUNDACJI TESCO wyłącznie za zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.

Uczestnicy mogą wziąć udział w Biegu i Biegach Dzieci wyłącznie za zgodą opiekunów
prawnych i pod nadzorem opiekunów prawnych lub innych osób dorosłych, wskazanych przez
opiekunów prawnych (w przypadku Biegu wymagana jest osoba dorosła, zarejestrowana do
uczestnictwa w Biegu).

3.

Biuro VI Biegu Charytatywnego czynne będzie w dn. 25 sierpnia 2017r. (g. 15.30-20.30) i 26
sierpnia 2017r. (g. 7-14). Kontakt z Biurem Zawodów do 24 sierpnia wyłącznie pod adresem emailowym: bieg.fundacjatesco@dystans.krakow.pl
II. ZAPISY I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1.
2.
3.

Limit numerów i pakietów startowych dla Uczestników wynosi 600.
Zgłaszanie Uczestników składa się z dwóch etapów: Zapis i Rejestracja.
Zapisy Uczestników:


Do dnia 20 sierpnia 2017 r. można dokonywać wyłącznie internetowo, za pomocą
formularza dostępnego na stronie www.dystans.krakow.pl, www.maratonypolskie.pl,
www.fundacjatesco.pl.



W miarę wolnych miejsc (po zapisach internetowych) w Biurze Zawodów (specjalne
stanowisko) - w dniu 25 sierpnia (piątek) w godz. 15.30. – 20.30 oraz w dniu 26 sierpnia
w godz. 7.00 – 8.30 (Biegi Dzieci) i w godz. 7.00 – 11.30 (Bieg).

4. Rejestracja:


Rejestracja Uczestników odbywać się będzie w Biurze Zawodów (specjalne stanowisko)
w dniu 25 sierpnia (piątek) w godz. 15.30 – 20.30 oraz w dniu 26 sierpnia w godz. 7.00
– 8.30 (Biegi Dzieci) i w godz. 7.00 – 11.30 (Bieg).



Rejestracja dokonywana jest przez opiekuna prawnego Uczestnika, lub innej osoby
dorosłej
upoważnionej
do
Rejestracji
na
podstawie
UPOWAŻNIENIA.
Upoważnienie stanowi ZAŁ. NR 4 do REGULAMINU VI BIEGU CHARYTATYWNEGO
FUNDACJI TESCO
1

 Rejestracja dokonywana jest po uiszczeniu opłaty startowej w wysokości 5 złotych
(w całości przeznaczana na cel charytatywny VI Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco).


Do dnia 20 sierpnia 2017 roku poprzez system TPAY – opłatę startową wnosi się
po zakończeniu rejestracji, opłaty dokonuje się za pomocą automatycznego
systemu płatności, dostępnego na stronie internetowej http://zapisy.ststiming
lub przelewem na konto Krakowskiego Klubu Biegacza „Dystans” - ALIOR BANK
64 2490 0005 0000 4600 6282 7338 z opisem zawierającym imię i nazwisko i rok
urodzenia Uczestnika oraz rodzaj zawodów (np. imię i nazwisko/rok
urodzenia/BIEG RODZINNY FUNDACJI TESCO lub BIEG RODZINNY i BIEGI DZIECI
FUNDACJI TESCO lub BIEGI DZIECI FUNDACJI TESCO),



w dniach 25 i 26 sierpnia 2017 roku w Biurze Zawodów Biegu Charytatywnego.
W Biurze Zawodów można dokonać płatności tylko gotówką.

 Rejestracja wymaga przekazania Organizatorowi podpisanych przez opiekunów prawnych Uczestników następujących 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 VI BIEGU CHARYTATYWNYM FUNDACJI TESCO.


Oświadczenie stanowi ZAŁ. NR 3 do REGULAMINU VI BIEGU CHARYTATYWNEGO
FUNDACJI TESCO



Podczas Rejestracji odbywa się odbiór numerów startowych i pakietów startowych.
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony jest wyłącznie w ramach Biegu, dlatego czipy
do pomiaru czasu będą wydawane wyłącznie Uczestnikom zgłoszonym do udziału
w Biegu. Uczestnicy Zawodów nie korzystają z elektronicznych nośników mierzenia
czasu.

5. Uiszczenie opłaty upoważnia Uczestnika zarówno do udziału w Biegach Dzieci (obowiązuje
ograniczenie wiekowe) jak i w Biegu po wcześniejszym zapisie i rejestracji.
III. UDZIAŁ W BIEGU I ZAWODACH
1. Zasady organizacyjne dotyczące udziału uczestników w Biegu przedstawione są w Regulaminie
VI Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco.
2. Biegi Dzieci odbędą się 26 sierpnia 2017 r. na terenie krakowskich Błoń.
3. Biegi Dzieci rozpoczną się ok. godziny: 9.00 i potrwają około 2,5 godziny. Ramy czasowe mogą
ulec nieznacznemu przesunięciu z powodów organizacyjnych.
4. Wszyscy Uczestnicy Biegów Dzieci otrzymują pakiet startowy oraz medal.
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5. W Biegach Dzieci nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników –mają one wymiar symboliczny, zaś wszyscy Uczestnicy są zwycięzcami.
6. W przypadku złych warunków pogodowych oraz ze względów bezpieczeństwa Biegi Dzieci
mogą zostać odwołane.
7. W przypadku odwołania Zawodów przez Organizatora Uczestnicy mają prawo do odbioru
pakietu startowego.
8. Nad prawidłowym przebiegiem Biegów Dzieci czuwa wykalifikowany sędzia. Decyzja sędziego
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
9. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem, zastosowanie mają
postanowienia REGULAMINU VI BIEGU CHARYTATYWNEGO FUNDACJI TESCO oraz przepisy
ogólnie obowiązujące.
HARMONOGRAM BIEGÓW DZIECI
 zapisy i odbiór numerów startowych i pakietów startowych dziecięcych zawodów
biegowych:
- w piątek 25 sierpnia w godz. 15.30-20.30,
- w sobotę 26 sierpnia w godz. 7.00-11.30 – w zależności od godziny startu przypisanego do
rocznika dziecka
 BIEG NA 50m Super Wilki - dzieci urodzone w roku 2014 bądź później (3 latki i młodsze)
09.00 – start dziewczynki
09.10 – start chłopcy
 BIEG NA 100m Super Orły- dzieci urodzone w roku 2013 (4 latki)
09.20 – start dziewczynki
09.30 – start chłopcy
 BIEG NA 100m Super Rysie - dzieci urodzone w roku 2012 (5 latki)
09.40 – start dziewczynki
09.50 – start chłopcy
 BIEG NA 200 m Super Niedźwiedzie - dzieci urodzone w roku 2011(6 latki)
10.00 – start dziewczynki
10.10 – start chłopcy
 BIEG NA 200 m Super Żbiki - dzieci urodzone w roku 2010(7 latki)
10.20 – start dziewczynki
10.30 – start chłopcy
 BIEG NA 200 m Super Sowy - dzieci urodzone w roku 2009(8 latki)
10.40 – start dziewczynki
10.50 – start chłopcy
 BIEG NA 300 m Super Lisy - dzieci urodzone w roku 2008(9 latki)
11.00 – start dziewczynki
11.10 – start chłopcy
 BIEG NA 300 m Super Dziki - dzieci urodzone w roku 2007(10 latki)
11.20 – start dziewczynki
11.30 – start chłopcy
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