NA SPORTOWO Z JANEM PAWŁEM II
REGULAMIN - 1.05.2019r
I. Organizator
Ośrodek Kultury ,Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.
II. Patronat Honorowy
Burmistrz Miejskiej Górki.
III. Cel imprezy
1.
2.
3.

Uczczenie ósmej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II.
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców
gminy Miejska Górka.

IV. Termin, miejsce i konkurencje
Impreza zorganizowana zostanie 1 maja 2019r. w Miejskiej Górce.
Rozpocznie się o godz. 13:30. na placu przy Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce
( złożenie kwiatów, modlitwa)
Stadion > godz.14:00 - biegi masowe dzieci, młodzieży szkolnej
Czasokres startów:

14,15 - w wieku przedszkolnym na dystansie 100 m
(dziewczęta i chłopcy)
14,30 - klas I-II klasie na dystansie 200 m
(dziewczęta i chłopcy)
14,45 - klas III-IV na dystansie 400 m
(dziewczęta i chłopcy)
15,00 - klas V-VI na dystansie 800 m
(dziewczęta i chłopcy)
15,15 - marsz i NORDIC WALKING - do 4 km
15,30 - klasy VIII, gimnazjum i liceum na dystansie 1200 m
(dziewczęta i chłopcy)
14,00 - turniej piłki nożnej przedszkolaków

14,00 Gry i zabawy





rzuty lotką
chodzenie na szczudłach
hula-hop
inne
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V. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa








Warunkiem udziału jest wypełnienie i przekazanie do organizatora karty zgłoszenia.
Zgłoszenia (karty zgłoszeń) przyjmowane będą do dnia 22 kwietnia 2019r. w Ośrodku Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej przy ul. Jana Pawła II 6 oraz na ORLIKU.
Osobą zgłoszonym w terminie organizator zapewnia pakiet startowy
(numer
startowy,pamiątkowy medal, wodę do picia i poczęstunek )
Zapisów dokonywać można także telefonicznie pod nr tel. 65 547 41 81 i 604-064-980 oraz drogą
elektroniczną na adres kultura@miejska-gorka.pl lub orlikmg@wp.pl
Zapisy będą prowadzone również w dni imprezy w biurze zawodów od godziny 11 00
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.osrodekkultury.info oraz pod numerami
tel. 65 547 41 81 i 604-064-980.

VI. Postanowienia końcowe
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków
w czasie zawodów.
Do zmian niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw
nieszczęśliwych wypadków w czasie zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Zawodnicy powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
Udział w imprezie jest bezpłatny.
Uczestnikom imprezy organizatorzy zapewniają poczęstunek?
Dla najlepszych zawodników w konkurencjach biegowych przewidziane są medale,
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale
Wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane nagrody książkowe

Udział w imprezie mogą wziąć całe rodziny – dzieci, młodzież i doroślisu coraz mniej...
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