Regulamin
Biegu Przedszkolaka 2021
I. Organizatorzy
1. „Bieg Przedszkolaka 2021” będzie tegorocznym wydarzeniem sportowym,
które ma na celu promowanie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
Bieg odbędzie 28 listopada 2021r.
2.Organizatorem oraz głównym finansującym "Bieg Przedszkolaka 2021" są
TKKF Oświecenia oraz Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice.
3. Głównym wykonawcą tych zawodów jest TKKF Oświecenia.
4. Bezpośrednim realizatorem zawodów są organizacje sportowe oraz osoby
specializujące się w organizacji imprez sportowych.
5. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, interpretacja przysługuje
TKKF Oświecenia.

II. Uczestnicy
1. Uczestnikami tych zawodów sportowych mogą być dzieci należące do
placówek przedszkolnych znajdujących się na terenie dzielnicy XV
Mistrzejowice.
2. Bieg główny na dystansie 500 m będzie rozegrany w kilku rzutach ( w
zależności od ilości dzieci). W każdym wyścigu nie weźmie udziału więcej niż
70 przedszkolaków.
3. W biegu mogą uczestniczyć przedszkolaki w wieku 5 i 6 lat.

III. Zgłoszenia
1. Każde z przedszkoli proszone jest o utworzenie listy uczestników biegu w
swoim zakresie. Finalną listę podopiecznych biorących udział w zawodach
prosimy przesyłać mailowo: biegprzedszkolaka2021@gmail.com
2. Na liście uczestników powinny znaleźć sięnastępujące dane: imię, nazwisko
dziecka oraz numer kontaktowy do rodzica. Lista powinna w nagłówku mieć
wpisany numer Przedszkola.
3. Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 22 listopada włącznie.
4. Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń w standardowych formatach
plików jak doc, odt, txt.
5. W dniu biegu prosimy o stawienie się 30 min przed zawodami (start biegu
godzina 13:00) w biurze zawodów. Biuro będzie mieściło się na Plantach

Mistrzejowickich w okolicach sceny.

IV. Nagrody
1. Dla każdego z uczestników biegu przewidziany będzie pamiątkowy medal na
mecie oraz czapka w pakiecie startowym.
2. Nie będziemy prowadzili klasyfikacji indywidalnej dzieci podczas tego
biegu.
3. Miejsca zajmowane przez przedszkola uzależnione będą od ilościstartujących
dzieci.
4. Dla pierwszych trzech przedszkoli przewidziane są puchary.
5. Nagrody pieniężne z przeznaczeniem na sprzęt sportowy dla przedszkoli
prezentują się następująco:
Miejsce pierwsze – 5000 zł
Miejsca od drugiego do ósmego – 1000zł

V. Kary
1. Jedyna kara jaką przewidujemy to odgórna dyskwalifikacja przedszkola,
które w dniu zawodów nie będzie reprezentowane przez żadnego uczestnika,
mimo wcześniejszej deklaracji startu ( lista wysłana do dnia 22 listopada).

VI. Start
1. Zawody są w pełni darmowe.
2. Bieg odbywać się będzie na terenie Plant Mistrzejowickich, a dokładnie w
pobliżu sceny plenerowej, która znajduje się na nich.
3. Biuro zawodów otwarte będzie od godziny 10:00 do godziny 13:00.
5. Start biegu dla dzieci odbędzie się spod sceny na plantach o godzinie 13:00.
Dzieci, rodzice oraz wychowawcy proszeni są o przybycie 30 minut przed
startem zawodów.
6. Dystans biegu to około 500m.
7. Całość trasy zlokalizowana będzie w przestrzeni znajdującej się w
najbliższym otoczeniu sceny. Podłoże trasy będzie w stu procentach asfaltowe.

VII. Zasady Punktacji
1. Wygrywa przedszkole z największą ilością zgłoszonych oraz uczestniczących
w zawodach dzieci. Każde kolejne miejsce przypada przedszkolu o mniejszej
ilości startujących.

VIII. Informacje
1. W razie dodatkowych infmoracji proszeni są Państwo o wysyłanie zapytań
drogą mailową, na adres: biegprzedszkolaka2021@gmail.com
2. Do zgłoszonych przedszkoli, drogą mailową zostanie wysłane wydarzenie na
facebooku, na którym będą umieszczanewszystkie najważniejsze informacje
dotyczące biegu.

IX. Zmiany regulaminowe
1. Z przyczyn organizacyjnych, finansowych oraz innych, mających wpływ na
przebieg i realizację zawodów, realizator lub koordynator za zgodą organizatora
może wporwadzić zmiany do regulaminu ogólnego.

X. Postanowienia Końcowe
1. Prosimy, aby dzieci były ubrane adekwatnie do aury pogodowej w dniu
odbywania się zawodów.
2. Reprezentacja przedszkola biorąca udział w zawodach musi być pod opieką
wyznaczonego przez Dyrekcję placówki nauczyciela bądź opiekuna.
Wyznaczony opiekun bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
uczniów w czasie trwania zawodów.
3. Główny organizator zawodów zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć
w trakcie trwania zawodów w celach redakcyjnych oraz promocyjnych dla
Dzielnicy XV Mistrzejowice. Wszystkie osoby biorące udział w Biegu
Przedszkola 2021 wyrażają zgodę na ich publikacje.

