Regulamin Rodzinnych Biegów Piątkowych 2022 r.
I. Organizator
Chojnicki Klub Sportowy ,,Kolejarz" Chojnice
II. Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
3. Promocja sekcji lekkoatletycznej dla dzieci przy ChKS Kolejarz Chojnice
III. Termin, miejsce, dystans, zasady.
1. Łącznie odbędzie się 10 Biegów – 5 wiosną i latem oraz 5 jesienią w terminach:
Wiosna/lato: 13.05, 20.05, 27.05, 3.06, 10.06 o godz. 16.30
Jesień: 16.09, 23.09, 30.09, 7.10, 14.10 o godz. 16.00
2. Miejsce biegów: stadion miejski ,,Kolejarz" w Chojnicach, ul. Lichnowska 1.
3. Biegi mają charakter rekreacyjny, chodzi o przebiegnięcie dystansu w dowolnym tempie.
Nie będzie mierzony czas ani prowadzona klasyfikacja miejsc.
4. Dystans do pokonania będzie wynosił 10 okrążeń stadionu (4 km)
5. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.
1. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest zgłoszenie/zapisanie się w biurze zawodów
bezpośrednio przed każdym z biegów oraz wypisanie Formularza zgłoszeniowego, a w przypadku
dzieci dostarczenie prawidłowo wypełnionej Zgody uczestnictwa i Oświadczenia - z podpisami
Rodzica lub Opiekuna o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Prawidłowo wypełniony
Formularz zgłoszeniowy oraz Zgodę i Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w dniu
biegu. Podpisy w Formularzu, Zgodzie i Oświadczeniu są jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgód i Oświadczeń, co do których
istnieje podejrzenie, że zostały wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania
uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
2. Udział w Biegach jest bezpłatny.
V. Klasyfikacje i nagrody
1. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymają słodki upominek. Na tych, którzy ukończą
wszystkie biegi w danym cyklu (wiosną i latem lub jesienią) czeka niespodzianka.
VI. Uwagi końcowe
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy

