REGULAMIN
II ZAWODÓW WROTKARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W RAMACH XVII BIEGU SKAWIŃSKIEGO
12 maja 2019 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY SKAWINA
I. ORGANIZATOR
1. Klub Sportowy „Optima” Skawina
2. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Skawinie
II. PARTNERZY
1. Gmina Skawina
2. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie
III. CELE
1. Popularyzacja sportów wrotkarskich jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.
3. Promocja miasta i regionu jako przyjaznego dla wrotkarzy.
IV. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko
V. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS
1. Bieg wrotkarski odbędzie się w dniu 12 maja 2019 r. o godzinie 9.15 na Błoniach Skawińskich,
2. Biuro zawodów znajdować się będzie przy bramie wejściowej na Błonia Skawińskie. Biuro czynne będzie od
godz. 8.00 – do 9.00 gdzie wydawane będą numery startowe.

3. Starty zawodników następują kolejno po sobie w kategoriach wiekowych w formie jazdy indywidualnej na
czas z uwzględnieniem podziału na płeć, dziewczynki – chłopcy.
Biegi wrotkarskie dla dzieci będą rozgrywane w kategoriach wiekowych:
– dzieci roczniki 2013 i młodsi – ok. 350m
– dzieci roczniki 2011 – 2012 – ok. 350m
– dzieci roczniki 2009 – 2010 – ok. 350m
– dzieci roczniki 2007 -2008 – ok. 750m
– dzieci roczniki 2006 – ok. 750m
12.15 -13.30 – prezentacja programu artystycznego, rozdanie nagród (dzieci, młodzież) na scenie obok
pałacyku „Sokół”.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy i długości wyścigów, a także ich odwołania w przypadku
niesprzyjającej pogody lub innych niedogodności niezależnych od organizatora. Dokonanie zmian w powyższym
zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do
Uczestnika.
VI. WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
W zawodach wrotkarskich dla dzieci i młodzieży prawo startu mają wyłącznie osoby niepełnoletnie, które
poddane zostaną weryfikacji w biurze zawodów na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dowodu
tożsamości.
Zapisy i opłaty do biegu dzieci wyłącznie poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy:
Limit startujących wynosi 100 osób.
OPŁATA STARTOWA WYNOSI – 15zł (opłata internetowa przy zgłoszeniu zawodnika, nie podlega zwrotowi)
W biurze zawodów w dniu startu zapisy i opłaty nie będą przyjmowane.
Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do przekazania organizatorowi w biurze zawodów KARTY
ZGŁOSZENIA – zawierającej oświadczenie RODO i zgodę rodzica/opiekuna na udział w zawodach. Karta do
pobrania w regulaminie lub w biurze zawodów. Startujący obowiązkowo muszą posiadać kask. Zalecane są też
ochraniacze.
VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
W zawodach prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt dla każdej kategorii wiekowej. Po
ukończeniu swojego startu, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Podczas dekoracji zwycięzców
nagradzane będą cztery pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej chłopców i dziewcząt.
Zawodnicy którzy ukończą zawody oraz wypełnią i wrzucą kupon do urny wezmą udział w losowaniu
atrakcyjnych nagród.

IX. UWAGI KOŃCOWE
1.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.
Zawodnik, który wystartował nie ze swoim numerem lub w nie swojej grupie startowej zostaje
zdyskwalifikowany.
2. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje główny regulamin XVII BIEGU SKAWIŃSKIEGO
2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie
informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat
bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych
zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża
zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu
poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący
zawody, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z
obecnością lub udziałem Uczestnika zawodów.
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 www i facebooku.
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

