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Za cznik nr 1
DO REGULAMINÓW BIEGÓW W RAMACH KAMPANII
UZALE NIA MNIE TYLKO SPORT – EDYCJA WIOSNA 2016 r.
SUBREGION I
(Wyrzysk, Krajenka, Wysoka, Chodzie )

Niniejszy Za cznik stanowi integraln cz
Regulaminu biegu w ramach kampanii pod nazw „Uzale nia mnie tylko
sport”. Zawiera on przepisy, do których przestrzegania zobowi zany jest ka dy uczestnik biegów oraz organizatorzy
odpowiedzialni za organizacj biegów w danym regionie
Szczeg owe zasady przeprowadzania biegów w ramach kampanii „Uzale nia mnie tylko sport”:

I. TERMINY I MIEJSCE ORGANIZACJI BIEGÓW:
Wyrzysk 28.05.2016 roku, (miejsce) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Noteci , ul. Dworcowa 10, Wyrzysk
(godz) 14.00-17.00
Krajenka 04.06. 2016 roku, (miejsce)Stadion Miejski przy ul. Parkowej w Krajence (godz) 09.00-12.00
Wysoka - 11.06.2016 roku, (miejsce) boisko szkolne, ul. Szkolna 4, Wysoka, (godz) 11.00-14.00
Chodzie -18.06. 2016 roku, (miejsce) Miejski O rodek Sportu i Rekreacji w Chodzie y, ul. St. Staszica 12,
(godz)09.00-12.00
1.

W subregionie I odb d si
cznie 4 spotkania, za organizacj których odpowiedzialne b d wy ej wymienione
gminy. W spotkaniach b d tak e uczestniczy mieszka cy innych samorz dów (zaproszonych do wspólnego
udzia u), których przedstawiciele maj obowi zek zapozna si Regulaminem.

II. UCZESTNICY BIEGÓW
1.

Uczestnikami biegów s dzieci oraz uczniowie z przedszkoli, szk podstawowych oraz gimnazjów, ze szczególnym
uwzgl dnieniem wychowanków domów dziecka, przychodni terapeutycznych oraz innych podmiotów zajmuj cych
si prac z m odzie w zakresie profilaktyki uzale nie .

2.

Ka de przedszkole lub szko a wystawia swój zesp lub zespo y. Organizator nie okre la limitu osób, jakie mog
wystartowa w biegach, z uwagi jednak na wielko regionu, w którym b d one organizowane, zastrzega sobie
mo liwo
ograniczenia zapisów. W takiej sytuacji o zakwalifikowaniu zespo u decydowa b dzie kolejno
zg osze . Jeden zesp mo e by wystawiony przez kilka przedszkoli/szk dzia aj cych w porozumieniu – nale y
tak informacj umie ci w formularzu zg oszeniowym.

3.

Ka de przedszkole i szko a le ce na terenie gmin organizatorów oraz zaproszonych przez nich gmin
w Wielkopolsce mo e zg osi swój udzia w biegu.

4.

Ka dy zesp sk ada si b dzie z dru yn. Dru yny b d dwuosobowe. W sk ad dru yny wchodzi b dzie zawsze
jeden przedszkolak lub ucze oraz jego rodzic lub opiekun prawny. Tylko w przypadkach losowych, za zgod
organizatora danego spotkania rodzinnego koordynator gminny mo e dopu ci zesp w innej konfiguracji.

5.

Ka dy zesp sk ada si b dzie z 10 osób, a zatem z 5 dru yn (5 przedszkolaków lub uczniów oraz 5
rodziców/opiekunów prawnych. W sk ad zespo u mo e wchodzi jedna grupa przedszkolna b d klasa szkolna.
Wa ne jest, aby dany zesp odpowiada danej grupie wiekowej, zgodnie z kategori wiekow biegu.

6.

Zesp mo e sk ada si z mniejszej liczby osób ni 10, a zatem mniej ni 5 dru yn. Wówczas jednak zesp
otrzyma na koniec danego biegu mniejsz liczb punktów, a to mo e prze o y si na ni sz ko cow punktacj
zespo u.
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7.

W przypadku zg oszenia zespo u, którego liczba zawodników jest mniejsza ni 10 osób, istnieje mo liwo
dopisywania nowych zawodników w czasie trwania kampanii. Jednak nie dotyczy to zawodników, którzy wcze niej
przypisani byli do innych zespo w.

8.

Zesp nie mo e sk ada si
z wi kszej liczby osób ni 10.

9.

Ch
udzia u w biegu zg asza zawsze przedszkole lub szko a, która znajduje si na terytorium danej gminy.
W ka dym momencie trwania kampanii „Uzale nia mnie tylko sport” mog do czy do niej nowe zespo y.

10.

Uczestnicy zostan podzieleni na nast puj ce grupy:

z tzw. zawodników rezerwowych, co oznacza,

e zesp

nie mo e sk ada

si

A – Przedszkolaki - Grupa I
B - Uczniowie szk

podstawowych - Grupa II - 6/7-8/9 lat

C - Uczniowie szk

podstawowych - Grupa III – 10 -11 / 12 lat

D – Uczniowie szk

gimnazjalnych - Grupa IV

III. ZASADY PUNKTACJI
1.

W ka dej gminie odb dzie si jedno spotkanie rodzinne, podczas którego odb d si biegi.

2.

Ka dej dru ynie zespo u b d przyznawane punkty za bieg. Ka dy zesp otrzymuje 10 punktów za uko czenie biegu
przez ka d dru yn (co oznacza, e zesp sk adaj cy si z 5 dru yn mo e otrzyma maksymalnie 50 punktów).
Dodatkowo przyznane zostanie maksymalnie 15 punktów dla dru yny, której zawodnik osi gn najlepszy czas
w biegu, najlepsza dru yna otrzymuje wi c 15 punktów dla swojego zespo u, nast pna 14 punktów, itd.

3.

Zwyci zc biegu jest zesp , którego wszystkie dru yny uko czy y bieg i zaj y w kwalifikacji ogólnej najlepszy wynik.
Kolejne zespo y zajmuj II, III, IV i V miejsce, itd.

4.

Aby zesp

5.

Po przeprowadzeniu wszystkich 4 biegów dokonuje si
kategorii wiekowej.

6.

Zesp nie musi wzi
udzia u we wszystkich biegach. Organizator zach ca i liczy na udzia wszystkich zespo w
w ka dym biegu, jednak nieobecno na którym z nich, nie skutkuje dyskwalifikacj , a jedynie utrat mo liwych do
zdobycia punktów. Dodatkowy walor akcji stanowi wprowadzenie obok idei rywalizacji elementów wsp pracy,
szacunku i zaanga owania ka dego cz onka zespo u. Od ka dego uczestnika zale e b dzie sukces zespo u.

7.

Po ka dym biegu, zanotowane zostan miejsca zawodników oraz przyznane punkty. Protok zostanie podpisany
przez opiekuna biegu, wskazanego przez koordynatora regionu, w którym odbywaj si biegi. Dodatkowo protok
podpisz wszyscy koordynatorzy gmin z subregionu nr I (4 osoby).Je eli nie b dzie którego z koordynatorów
gminnych, podpis z o y upowa niona przez niego osoba.

IV. NAGRODY G

zosta zakwalifikowany konieczne jest, aby wszystkie dru yny zespo u uko czy y bieg.
podsumowania i wyboru 3 najlepszych zespo w w danej

WNE na podstawie 4 biegów:

1.

Zesp , który zaj I miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzyma Voucher (bon towarowy na sprz t sportowy)
o warto ci 300 z otych, przyznawany indywidualnie ka demu cz onkowi zespo u (10 voucherów x 300 z ).

2.

Zesp , który zaj II miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzyma Voucher (bon towarowy na sprz t sportowy)
o warto ci 200 z , przyznawany indywidualnie ka demu cz onkowi zespo u (10 voucherów x 200 z ).

3.

Zesp , który zaj III miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzyma Voucher (bon towarowy na sprz t sportowy)
o warto ci 100 z , przyznawany indywidualnie ka demu cz onkowi zespo u (10 voucherów x 100 z ).
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4.

Maj c na uwadze walor edukacyjno-profilaktyczny kampanii, aby dany zesp móg otrzyma nagrod , musi jeszcze
prawid owo odpowiedzie na minimum 3 pytania zwi zane z profilaktyk uzale nie oraz sportem. Pytania b d
przygotowane przez specjalistów i dostosowane do grup wiekowych uczestników. Za przeprowadzenie konkursów
odpowiedzialny jest koordynator gminy, na terenie której odbywa si spotkanie rodzinne.

5.

Oprócz nagród g wnych organizator przewidzia :
specjalne koszulki dla zwyci zców ka dej kategorii biegów (10 osób x 4 kategorie) podczas ka dego spotkania
rodzinnego (4 spotkania rodzinne),
gad ety b d ce nagrodami w organizowanych podczas biegów konkursach, m.in. z zakresu profilaktyki
uzale nie (np. opaski, kubki, koszulki, kredki, notesy),
dyplomy dla wszystkich przedszkolaków i uczniów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych, którzy uko cz bieg
podczas ka dego ze spotka rodzinnych,
medale dla wszystkich uczestników biegów, którzy pojawi si na ostatnim biegu w subregionie.

6.

Oprócz nagród okre lonych w Regulaminie oraz w Za czniku nr 1 organizator (gmina) mo e zagwarantowa
dodatkowe nagrody niezale nie od przewidzianych przez organizatora.

V. ZG OSZENIA
1.

Ka de przedszkole i szko a, które b d
wype nienia odpowiednich formularzy.

2.

Formularze b d
umieszczone
gminy/organizatora.

3.

Szko a lub przedszkole zg aszaj ce zespo y b d zobowi zane do zebrania pisemnych zezwole na bieg osób
nieletnich oraz ich opiekunów. Zesp przyst puj cy do biegu b dzie musia przekaza zezwolenia organizatorom
w dniu pierwszych zawodów.

4.

Nale y tak e wskaza
i organizatorami.

5.

Wype nienie formularzy oznacza b dzie akceptacj Regulaminu oraz zgod na przetwarzanie danych osobowych
w zwi zku z organizacj biegu, w tym do umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej, publikacji wyników
w mediach, umieszczania zdj . Przetwarzanie danych osobowych odbywa si b dzie zgodnie z prawem na
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

na

chcia y zg osi
stronie

zesp

do uczestnictwa w biegu, zobowi zane b d

www.uzalezniamnietylkosport.pl

imiennie opiekuna zespo u, który b dzie si

b d

u

do

koordynatorów danej

kontaktowa z koordynatorem swojej gminy

VI. POSTANOWIENIA KO COWE
1.

Podstawowym celem organizacji biegów jest profilaktyka uzale nie w rodowiskach m odzie owych.

2.

Organizator przewiduje imprezy wsp towarzysz ce biegom, w tym porady specjalistów oraz konkursy.

3.

Ka dy organizowany bieg b dzie posiada w asny regulamin okre laj cy szczeg owo miejsce i czas rozgrywania
zawodów. Niemniej niniejszy dokument stanowi b dzie zawsze jego za cznik.

4.

Ostateczna interpretacja Regulaminu nale y do gminy/organizatora.
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