Regulamin biegów dla dzieci i młodzieży rozgrywanych w ramach obchodów
Święta Wojska Polskiego ph. „W zdrowym ciele zdrowy duch”
I.

ORGANIZATOR
1. Organizatorem wykonawczym jest Firma Jarosław Żórawski ul. Piasta 26 m 9,
05-820 Piastów, NIP 534-224-96-10 przy udziale żołnierze SZ RP.
2. Współorganizatorem biegów dla dzieci i młodzieży jest Rada do Spraw Kobiet
w resorcie obrony narodowej.
3. Zapisy elektroniczne obsługuje: DataSport ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno
Zdrój, NIP 886-002-17-67.
4. Partnerem merytorycznym jest Centralny Wojskowy Zespół Sportowy (CWZS).

II.

CELE
1. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy ruchu.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku wśród dzieci
i młodzieży.

III.

TERMIN, MIEJSCE I DYSTANSE
1. Biegi odbędą się 14 sierpnia 2022 r. w Warszawie na terenie Błoń Stadionu
PGE Narodowy.
2. Biuro Zawodów dla dzieci i młodzieży oraz meta biegów znajdować się będą
na wysokości bramy nr 11 (od strony ul. Zielenieckiej).
3. Biuro zawodów dla dzieci czynne w godz. 09:00-10:30.
4. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 11:00 – zawody odbędą się bez
względu na panujące warunki atmosferyczne.
5. Dystans jaki mają uczestnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku
uczestników.
6. Biegi będą rozgrywane w następujących dystansach w poszczególnych
kategoriach wiekowych:
• Bieg I – dla urodzonych w latach 2016 r. – 2017 r. na 100 metrów,
• Bieg II – dla urodzonych w latach 2013 r. – 2015 r. na 200 metrów,
• Bieg III – dla urodzonych w latach 2009 r. – 2012 r. na 800 metrów.
7. Dekoracja trzech najlepszych zawodniczek w kategorii dziewcząt i trzech
najlepszych zawodników w kategorii chłopców w Biegu III odbędzie się zaraz po
biegu na scenie głównej Pikniku z Okazji Święta Wojska Polskiego podczas
uroczystego zakończenia biegu (okolice bramy nr 10).
8. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
9. Parkingi znajdować się będą na terenie Błoń PGE Narodowego – przy dworcu
Warszawa Stadion.
10. Szczegółowy opis miejsca zawodów znajduje się na stronie internetowej:
https://www.wojsko-polskie.pl/cwzs/

IV.

PROGRAM ZAWODÓW
• 10:00 otwarcie biura zawodów dla dzieci i młodzieży
• 10:00 11:45 - wydawanie pakietów startowych dla uczestników
• 12:00 start 100 m – Bieg I /dziewczęta i chłopcy w wieku 5-6 lat (2017-2016r.)/
• 12:15 start 200 m – Bieg II /dziewczęta i chłopcy w wieku 7-9 lat (2015-2013r.)/
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•
•

12:30 start 800 m – Bieg III /dziewczęta i chłopcy w wieku 10-13 lat(2012-2009r.)/
ok. 14:00 dekoracja zwycięzców w Biegu III na scenie głównej

Program imprezy może ulec zmianie ze względu na przebieg pikniku.
V.

UCZESTNICTWO
1. Każdy Uczestnik „Biegów dla dzieci i młodzieży” ma obowiązek zapoznać się
z Regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
2. W zawodach prawo startu mają wyłącznie osoby, urodzone w rocznikach od
2009 do 2017 oraz dokonają pełnej rejestracji do biegu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu
liczby 300 zarejestrowanych Uczestników – po 100 w każdym Biegu.
4. Wszyscy Uczestnicy startujący w zawodach, którzy dokonają pełnej rejestracji,
powinni zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów dla dzieci i młodzieży.
5. Podczas weryfikacji Uczestników, dziecko musi posiadać dokument
tożsamości/legitymację ze zdjęciem służący do kontroli imienia, nazwiska oraz
daty urodzenia. Dziecko zobowiązane jest do stawiennictwa z opiekunem
prawnym.
6. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do zawodów będzie dostarczenie
wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego
Oświadczenia zawierającego:
• akceptację warunków regulaminu,
• deklarację dobrowolnego uczestnictwa w zawodach,
• potwierdzenie, że Uczestnicy startują na własna odpowiedzialność oraz że
nie występują przeciwskazania do udziału w biegu.
7. Nie zaleca się startu w zawodach, jeśli w ostatnich 14 dniach występowały
objawy choroby Covid-19.
8. Start w imprezie wiąże się z dobrowolnością podania danych osobowych
Uczestnika, jednak bez ich podania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału
biegu.
9. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne.
10. Współorganizator wykonawczy posiada ubezpieczenie OC.
11. Ubezpieczenie NW Uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
12. Dane osobowe Uczestników „Biegów dla dzieci i młodzieży” będą
wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia imprezy oraz przesyłania informacji
o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i
analityczne Firmy Jarosław Żórawski. W każdym wypadku dane te będą
używane zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia
1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Osoba uczestnicząca w imprezie ma prawo
do wycofania takiej zgody informując o tym organizatora imprezy.

VI.

ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/cwzs/
2. Aby dokonać rejestracji należy prawidłowo i w całości wypełnić Formularz
zgłoszeniowy umieszczony na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/cwzs/

2

3. Wszyscy Uczestnicy startujący w imprezie, którzy dokonają pełnej rejestracji,
muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów dla dzieci i młodzieży w dniu
imprezy (patrz Rozdział V pkt. 4 niniejszego Regulaminu).
VII.

OPŁATY
Start w biegu jest darmowy.

VIII.

KLASYFIKACJE
Podczas „Biegów dla dzieci i młodzieży” prowadzona będzie wyłącznie
klasyfikacja dziewcząt i chłopców z roczników 2009-2012 w Biegu III na 800 m.
W pozostałych biegach – Biegu I oraz Biegu II nie będzie prowadzona klasyfikacja.

IX.

NAGRODY
1. Każdy Uczestnik biegu w ramach pakietu startowego odebranego w Biurze
Zawodów dla dzieci i młodzieży otrzyma „pakiet niespodziankę”.
2. W Biegu III za miejsca I-III dziewczęta oraz chłopcy otrzymają nagrody rzeczowe
i pamiątkowe medale.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte
z przodu okrycia wierzchniego, na klatce piersiowej, które wydawane będą w
Biurze Zawodów dla dzieci i młodzieży. Zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości grozi dyskwalifikacją.
2. Organizator wykonawczy:
• jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
• zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy,
• zapewnia przebieralnie, toalety i depozyt,
• nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
3. Po biegu Uczestnicy (wraz z rodzicami/opiekunami) mogą uczestniczyć
w Pikniku z okazji Święta Wojska Polskiego.
4. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator wraz
ze Współorganizatorami.
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