Regulamin biegów  MiniMaraton z Tikkurila

1. CEL
● Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu wśród
najmłodszych mieszkańców Dębicy i okolic.
● Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.
● Promocja zdrowego stylu życia.
● Biegi przeznaczone są dla dzieci do 10lat
2. ORGANIZATOR
Klub Biegacza Maratończyk Dębica
3. SPONSOR
Tikkurila Polska S.A.
4. TERMIN i MIEJSCE
29.05.2016 r. (niedziela), godzina 10:00 ul. Akademicka, Dębica  okolice
ratusza  stadion.
5. ZGŁOSZENIA
● Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie
timekeeper.pl od 
25 kwietnia 2016 
do
15 maja 2016.
● Decyduje kolejność zapisów.
6. BIEGI
● Udział w biegach jest 
bezpłatny.
● Dystans biegów 
50  400m.
● Podczas biegów nie będzie prowadzony pomiar czasu oraz klasyfikacja
najszybszych dzieci.
● Dzieci które ukończą bieg otrzymają 
pamiątkowe medale
.
● Biegi odbędą się w 6 kategoriach w zależności od płci oraz wieku
dziecka.
Kategoria / Roczniki

Dystans

Dziewczynki 2013  2015

ok 50m

Dziewczynki 2010  2012

ok 200m

Dziewczynki 2005  2009

ok 400m

Chłopcy 2013  2015

ok 50m

Chłopcy 2010  2012

ok 200m

Chłopcy 2005  2009

ok 400m

7. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów biegów dla dzieci zlokalizowane będzie w hali sportowej
dawnej jednostki wojskowej, czynne od godziny 
08:30
do godziny 
9:45
.
8. LIMIT UCZESTNIKÓW
Organizator ustala całkowity limit 
150 dzieci
biorących udział w biegu
9. UCZESTNICTWO
● W celu odbioru pakietu startowego uprawniającego do startu, każde
dziecko musi zgłosić się osobiście z opiekunem prawnym do biura
zawodów.
● Każde dziecko staruje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica i/lub
opiekuna prawnego, który to potwierdza złożeniem podpisu pod
oświadczeniem o zdolności dziecka do udziału w biegu.
● Opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dziecka dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie
końcowym.
● Opiekun prawny wyraża zgodę na publikowanie wizerunku swojego
dziecka w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich
nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na
nośnikach reklamowych innego typu.
● Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu biegu.
10.

INFORMACJE DODATKOWE
● Dodatkowo po biegach przewidziane są zabawy i konkursy dla dzieci.

11.

KONTAKT
● kontakt@maratonczykdebica.pl

