REGULAMIN XI

ULICZNEGO BIEGU
„SĘDZISZA”
ORGANIZOWANEGO W RAMACH „DNI SĘDZISZOWA”
pod patronatem
BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
1. CELE:
 popularyzacja sportu masowego,
 popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji,
 promocja gminy Sędziszów Młp.
2. ORGANIZATORZY:
 Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.,
 GSZS „SĘDZISZ” w Sędziszowie Młp.,
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp.
3. TERMIN I MIEJSCE:


19 czerwca 2015 r. (piątek), godz.17.00
Rynek w Sędziszowie Młp.

4. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:
 19 czerwca 2015 r. (piątek) w godzinach 16.00-16.45
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 9
5. START POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII:
 17.00 – klasy I – II dziewczęta
 17.10 – klasy I – II chłopcy
 17.20 – klasy III - IV dziewczęta
 17.30 – klasy III - IV chłopcy
 17.45 – klasy V – VI dziewczęta
 18.00 – klasy V – VI chłopcy
 18.15 – klasy gimnazjalne dziewczęta
 18.30 – klasy gimnazjalne chłopcy
 18.45 – bieg główny, w tym szkoły ponadgimnazjalne

- ok. 300 m
- ok. 300 m
- ok. 600 m
- ok. 600 m
- ok. 1000 m
- ok. 1000 m
- ok. 1300 m
- ok. 1300 m
- ok. 3500 m

6. NAGRODY:
 za miejsca 1 – puchary,
 za miejsca 1 - 3 nagrody rzeczowe,
 za miejsca 1 - 6 dyplomy.
7. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
a) osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć organizatorom przy zapisach w dniu
biegu oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka
do udziału w biegu oraz o zgodzie na udział dziecka w tym biegu (wzór oświadczenia
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu),
b) w biegu głównym mogą startować zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat, niepełnoletni
muszą posiadać pisemną zgodę rodziców, o której mowa w pkt. a),
c) uczestnicy biegu głównego otrzymują numer startowy,
d) organizator zapewnia opiekę medyczną, ale nie ubezpiecza zawodników,
e) organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu,
jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu,
f) uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko,
wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,
g) uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę organizatora,
h) organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni,
i) jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości
bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność,
j) organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, wiążąca
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,
k) w sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga organizator,
l) dojazd na zawody dla uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów zapewnia
organizator po wcześniejszym zgłoszeniu udziału w zawodach w terminie do dnia 15
czerwca 2015 r. (poniedziałek), szkoły podstawowe i gimnazja – p. Grzegorz Wolak (tel.
664186605), limit zabezpieczający dojazd dla szkół podstawowych wynosi max 4 osoby w
kategorii,
m) informacje dodatkowe: Grzegorz Wolak - tel. 664186605, Marcin Cieślik – tel. 17 745 36 18,
Kazimierz Popielarz – tel. 17 2216 044.

Opiekunowie ze szkół proszeni są o pomocy przy organizacji biegów !
Sędziszów Młp. 2015-06-09

BURMISTRZ SEDZISZOWA MŁP.
Bogusław Kmieć

