FESTIWAL SŁOŃCA
KONKURENCJA TOWARZYSZĄCA- BIEGI DLA DZIECI
REGULAMIN

I. Organizator
Organizatorem biegów dla dzieci i młodzieży jest Fundacja Aktywne Trzemeszno z siedzibą
w Trzemesznie.

II. Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

III. Termin, miejsce, dystans.
1. Biegi odbędą się przy ośrodku wypoczynkowym „Jutrzenka” w Gołąbkach w sobotę 13 sierpnia 2022 r.
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz.11:40.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym
uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze
Zawodów, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie
nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do
uczestników.
4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
5. Biegi dla dzieci będą rozgrywane będą w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria: „FACIĄTKA”–przedszkole ok.70m
II kategoria: szkoły podstawowe (kl. I-III) ok. 300m
III kategoria: szkoły podstawowe (kl. IV-VI) ok. 600m
IV kategoria: szkoły podstawowe (kl.VII-VIII) ok. 1000 m
W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszone będą mniej niż 3 osoby, uczestnicy będą przeniesieni do
kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.
6. Limit startujących: 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.
1. Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny.
2. Nie przewiduje się klasyfikacji zawodników. Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymują medale i mały pakiet
spożywczy.
3. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2008 roku i młodsi.
4. Zapisy w Biurze Zawodów O.W Jutrzenka w Gołąbkach w godzinach pracy biura zawodów. Zapisy zostają
zamknięte bezwzględnie o godz.11.00 w sobotę 13.08.2022 r.

5. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego
oraz Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem
rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego
za nią odpowiedzialność.

Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest

jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia
każdego Formularza Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został
wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje
uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
6. Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument
umożliwiający weryfikację danych.

V. Dane osobowe i ochrona wizerunku
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Fundacja Aktywne Trzemeszno z siedzibą w Trzemesznie, ul. Kościuszki 1, (dalej: „Organizator”)
2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek,
numer telefonu komórkowego.
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Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:
● imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, numeru telefonu na potrzeby
uczestnictwa w zawodach;
● wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub
w
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uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Fundacja Aktywne Trzemeszno
z siedzibą w Trzemesznie, ul. Kościuszki 1.
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6. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
w każdym czasie.
7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne
do uczestnictwa w zawodach.
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Organizatora prosimy o kontakt z organizatorem.

VI. Uwagi końcowe
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Uczestnicy nie są objęci ubezpieczeniem.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub
niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność
i wykonalność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator
będzie informował na stronie festwiwalslonca.com.
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

VII. Środki ochrony
Uczestnik zapisując się na zawody i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych
roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas imprezy

ORGANIZATOR

