Regulamin IV BIEGU MAŁYCH ŁAPEK
Cel imprezy:
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy fizycznej wśród najmłodszych
- możliwość rywalizacji sportowej dla dzieci od najmłodszych lat
- propagowanie idei pomagania zwierzętom
Organizatorzy:
– Stowarzyszenie Łapka z Bydgoszczy
Termin i miejsce:
- zawody dla dzieci odbędą się 01.07.2018r.
– Biuro Zawodów: za budynkiem KS Gwiazda (ok 100 metrów od ul.Bronikowskiego 45) czynne w
godzinach: 9:30-10:30
– dzieci wystartują w 4 grupach wiekowych: (decyduje rok urodzenia dziecka)
- do 4 lat (roczniki 2014-2017) start: ok 11:10
- 5-7 lat (roczniki 2011-2013)
start: ok 11:20
- 8-10 lat (roczniki 2008-2010) start: ok 11:30
- 11-15 lat (roczniki 2003-2007) start: ok 11:40
–
–

–
–

organizator ustala limit 120 zawodników
po uzyskaniu limitu 120 osób zapisanych i opłaconych lista zostaje zamknięta, obowiązuje kolejność
uiszczonych wpłat, osoby które nie zdążą a wpłacą wpisowe zostaną o tym poinformowane i zostanie
im zwrócona kwota wpisowego
wystartować mogą dzieci w wieku od 1 do 15 lat
wszystkie dzieci zobowiązane są do przyjścia z rodzicem lub opiekunem

Wpisowe:
Organizator ustala wpisowe w wysokości 10zł na konto:
Stowarzyszenie Łapka; ul. Pasieczna 18; 85-354 Bydgoszcz
31 1090 1896 0000 0001 3559 4147 WBK Bydgoszcz
– zgłoszenia będą przyjmowane poprzez przesłanie danych dziecka: imię, nazwisko, rok urodzenia oraz
telefonu kontaktowego do rodziców bądź opiekuna prawnego i przesłanie ich na adres
klubbiegaczalapka@wp.pl
– zapisy TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZĄ !!! po osiągnięciu limitu 120 osób lista zostanie zamknięta
– w dniu zawodów organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń !!!
– weryfikacja dzieci oraz odbiór numeru startowego w dniu startu w godzinach
9:00-10:30 w biurze zawodów
Nagrody:
– każdy mały biegacz otrzyma pamiątkowy medal i słodki upominek !!!
– zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają dyplomy oraz drobne upominki
– w każdej kategorii wiekowej osobno nagradzani będą chłopcy i dziewczynki
– po dekoracji najszybszych biegaczy nastąpi losowanie nagród, warunkiem odbioru nagrody jest
posiadanie własnego numeru startowego i obecność podczas losowania
Postanowienia końcowe:
– bieg odbędzie się bez względu na pogodę
– dzieci oraz ich opiekunowie zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników
obsługi zawodów
– wręczenie dyplomów i nagród o godzinie 11:50 na miejscu startu-mety
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie zawodów
wynikające z winy uczestników
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie zawodów
wynikające z winy uczestników
– w sprawach nie ujętych regulaminem decyzje podejmuje organizator
interpretacja regulaminu należy do organizatora

Organizator zawodów:
Stowarzzyszenie Łapka 785-528-050

