REGULAMIN
Biegu o Puchar Wójta Gminy Bogoria
Bieg przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu Gminy Bogoria.
I. Cel:

- upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
- promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
- propagowanie zdrowej rywalizacji
II. Organizatorzy:
Gmina Bogoria - Wójt Gminy Bogoria
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii
Młodzieżowa Rada Gminy w Bogorii
III. Termin i miejsce:
Bieg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. (piątek).
Miejsce: Stadion Sportowy w Bogorii, ul. Kolejowa.
Rejestracja uczestników godz. 8.00 – 8.30
Rozgrzewka zawodników godz. 8.45 – 8.55
Rozpoczęcie biegu godz. 9.00
Kolejność biegu według kategorii dystansu.
IV. Dystans i trasa:
Kategoria I (uczniowie klas I-III, dziewczęta i chłopcy) – 200 metrów ( ½ okrążenia)
Kategoria II (uczniowie klas IV-VI, dziewczęta i chłopcy) – 400 metrów (jedno okrążenie)
Kategoria III dziewczęta (uczniowie klas VII-VIII) – 800 metrów (dwa okrążenia)
Kategoria III chłopcy (uczniowie klas VII-VIII) – 800 metrów (dwa okrążenia)
Kategoria IV dziewczęta (uczniowie klas szkół ponadpodstawowych) – 1200 metrów (trzy
okrążenia)
Kategoria IV chłopcy (uczniowie klas szkół ponadpodstawowych) – 1200 metrów (trzy
okrążenia).
V. Warunki uczestnictwa:
1. W biegu mogą brać udział uczniowie szkół z terenu Gminy Bogoria, którzy do dnia
biegu tj. do dnia 10.06.2022 r. do godz. 8.00 dostarczą do swoich szkół kartę
zgłoszenie wraz z oświadczeniami i zgodami rodziców.
2. Opiekunowie/nauczyciele z poszczególnych szkół dostarczają powyższe dokumenty
podczas rejestracji w dniu biegu Komisji Sędziowskiej w Biurze Zawodów.
VI. Biuro zawodów:
W dniu odbywania się biegu zostanie otwarte biuro zawodów, które znajdować się będzie
w oznakowanym miejscu przy Stadionie. Biuro czynne będzie tego dnia od godziny 8:00.
Za pracę biura odpowiada Komisja Sędziowska składająca się z nauczycieli wychowania
fizycznego z poszczególnych szkół: Pani Ewa Kędzierska, Pani Jolanta Tutak, Pani Magdalena
Pańczyk, Pani Dorota Gałęza, Pani Eliza Sotomska, Pan Grzegorz Błasiak, Pan Kamil Gałęza.

Do zakresu prac Komisji należy: rejestracja zawodników, organizacja rozgrzewki, przebieg
rywalizacji w poszczególnym kategoriach, sporządzenie protokołu z zawodów.
VII. Nagrody:
W każdej kategorii za zajęcie miejsc od I do III w biegu zawodnik otrzymuje PUCHAR.
Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzymuje MEDAL.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz zostaną
zamieszczone na stronach internetowych.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
3. Organizator zapewnia szatnie i toalety wewnątrz budynku przy stadionie sportowym.
4. Organizatorzy zapewniają napoje – wodę dla zawodników.
5. W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych (burza, ulewny
deszcz, itp.) bieg może zostać odwołany.
6. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione.
7. Organizatorzy zapewniają dojazd. Wszyscy uczestnicy (spoza Bogorii) zostaną dowiezieni
autobusami szkolnymi – autobusy zostaną podstawione do szkół w Niedźwiedziu,
Jurkowicach i Szczeglicach, wyjazd ze szkół o godz. 8.00.
8. Do Regulaminu załączono następujące dokumenty:
- Karta zgłoszenia,
- Oświadczenie – zgoda rodziców na udział,
- Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Obowiązek informacyjny.

