
REGULAMIN „BIEGU POKOLEŃ” 2019
1. Cel imprezy:
 Popularyzacja biegu jako najprostszej formy sportu dla wszystkich: dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
 Promocja zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

 Kontynuacja akcji Polska Biega przez naszą gminę.

 Organizowanie czasu wolnego oraz aktywnych form wypoczynku.
2. Organizator lokalny:
 Zespół Szkół w Ostrowie

 Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Ostrowie

 Stowarzyszenie ,, ADSUM”

3. Patronat:
Andrzej Huk Wójt Gminy Przemyśl

4. Termin i miejsce imprezy:

 09.06.2019 roku od godziny 15.00 – Zespół Szkół w Ostrowie, Ostrów 29
5. Zgłoszenia do 02.06.2019 roku
 osobiście w Zespole Szkół w Ostrowie, Ostrów 29

 tel. 604 940 758

 e-mail: zsostrow29@o2.pl wg dołączonego załącznika nr1,2- karta zgłoszeniowa ( do pobrania ze str. :      
zs-ostrow.edu.pl) zakładka ,,Bieg Pokoleń”..
6.Program minutowy :
g. 14.00 – początek pracy biura zawodów
      g.15.00 -oficjalne otwarcie imprezy

g.15.05 równolegle startują wyścigi rowerowe.

 7.Grupy wiekowe w biegach:

 rocznik 2013 dystans 150m.

 rocznik 2010-2012 dystans 300m.

 rocznik 2007-2009 dystans 450m.

 rocznik 2004-2006 dystans 1200m.

 w poszczególnych grupach wiekowych obowiązuje podział na kategorię dziewcząt i chłopców.

       8. Warunki uczestnictwa:

a)   Uczestnicy indywidualni ( osoby dorosłe), zgłoszenie wg wzoru- załącznik nr 1:
 imię i nazwisko

 data urodzenia

 przystępujący do biegu oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu
imprezie rekreacyjne
b) szkoły, uczniowie, (mieszkańcy Gminy Przemyśl)  zgłoszenie wg wzoru – załącznik nr 2 - karta 
zgłoszeniowa
c) każdy startujący musi posiadać kartę uczestnika biegu wg wzoru:

 imię i nazwisko

 rok urodzenia

 nazwa szkoły lub klubu
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wszyscy otrzymują medale pamiątkowe .
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d) zasady:

 start wspólny na zasadzie biegu masowego,

 każdy uczestnik biegu musi posiadać kartę uczestnika biegu,

 kartę po ukończeniu biegu należy oddać sędziemu na linii mety – jest to jedyna podstawa                             
do zakwalifikowania uczestnika do udziału i ukończenia biegu ,

UWAGA!!! Każdy uczestnik biegu musi posiadać podpisane, dla dzieci niepełnoletnich przez opiekuna
prawnego, dla osoby dorosłej przez nią samą w dniu biegu, oświadczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych i zdolności do udziału w biegach.
9. Nagrody:
 W biegach w kategorii młodzież szkolna pierwsze trzy osoby otrzymają medale, nagrody rzeczowe, 
pozostali uczestnicy medale pamiątkowe.

 Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają medale pamiątkowe.
10. Postanowienia końcowe:
 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

 Zawodnicy biegną wyłącznie oznakowaną trasą.

 Reprezentacje szkół  uczestniczące w biegach przez cały czas trwania imprezy powinny być                      
pod opieką nauczycieli, wychowawców, pedagogów, opiekunów itp.

 Uczestnicy biegu dostosowują się do poleceń sędziów oraz służb zabezpieczających.

 Organizator zapewnia opiekę medyczną (ratownik medyczny).

 Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego uczestników biegów.

 Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu zawodów w kwestiach 
sportowych oraz do pozaregulaminowej interpretacji w rażących przypadkach

 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

 Organizator nie odpowiada finansowo ani materialnie za żadne rzeczy ani przedmioty uczestników 
imprezy, które zostały wniesione na teren odbywającej się imprezy.

 Zgłoszenie do akcji ,,Bieg Pokoleń” jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w niniejszym 
regulaminie.
                                                                                                                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pobiegnij Razem z Nami
Zespół Szkół w Ostrowie,
Stowarzyszenie ,,ADSUM”                                                                             

                                                                                                       Dyrektor Zespołu Szkół w  Ostrowie 
                                                                                                                     Grzegorz Kozioł

                                                                                   


