
Walentynkowe Zawody Lekkoatletyczne dla Dzieci 

Regulamin 

 

1. Termin: 23 luty 2020, godzina 11.00 ( początek zawodów ) 

2. Miejsce: CWKS Zawisza Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 ( kryta bieżnia ) 

3. Uczestnicy:  

- Przedszkolaki  

- klasy 1,2,3,4,5,6 szkoły podstawowej 

4. Konkurencje: 

- bieg rodzinny: dziecko wraz z opiekunem na 100m  

- Przedszkolaki: 60m, 300m, skok w dal 

- Szkoła Podstawowa: 60m, 300m, 600m, skok w dal 

5. Sposób przeprowadzanie konkurencji: 

- każde zgłoszone dziecko ma prawo startu maksymalnie w dwóch wybranych 

konkurencjach 

- konkurencje biegowe serie na czas. 

- w konkurencjach biegowych obowiązuje elektroniczny pomiar czasu 

- skok w dal, każdy uczestnik ma prawo do oddania trzech prób (skoków) 

- skok w dal dla wszystkich odbywa się ze strefy 

- bieg rodzinny, start z pozycji wysokiej. Dziecko biegnie wraz z opiekunem na jednym 

torze obok siebie, przekraczając linie maty razem, koło siebie. 

W biegu rodzinnym nie ma podziału na kategorie wiekowe. 

6. Nagrody: 

- każde dziecko startujące w zawodach otrzymuje: słodki upominek oraz medal 

- dzieci, które zajmą pierwsze trzy miejsca w poszczególnych konkurencjach i swoich 

kategoriach wiekowych otrzymują puchary. 

- w biegu rodzinnym specjalne medale dla wszystkich startujących dzieci i rodziców 

- dekoracja zwycięzców nastąpi po zakończeniu ostatniej konkurencji zawodów. 

7. Rejestracja 

- rejestracja czynna do 21.02.2020 od godziny 20.00 

- poprzez panel rejestracyjny na stronie: www.sportmaniacs.com 

- w dniu zawodów rejestracja w biurze zawodów od godziny 9.00 do 10.30 

8. Opłata startowa 

- start w jednej konkurencji 15 zł 

- start w dwóch konkurencjach 30 zł 

- start w biegu rodzinnym 30 zł 

- opłatę startowa należy uiścić przy rejestracji za pomocą panelu elektronicznego. 

- opłata startowa przy zgłoszeniu w dniu startu w biurze zawodów wynosi 40zł za jedną 

konkurencję. 

 

 



 

9. Wypełniając formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik 

akceptuje poniższą klauzulę:   
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed zawodami, w 

trakcie zawodów lub po zawodach. Uczestnicy startują na odpowiedzialność i za zgoda 

opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni uczestników zawodów ponoszą 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej 

deklaracji opiekunowie prawni uczestników zawodów zrzekają się prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub 

szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę 

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy 

przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z 

warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w. zawodach. Opiekunowie 

prawni startujących w zawodach dzieci przenoszą swoje prawo do wizerunku w czasie 

trwania imprezy na organizatora (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady itp).   

Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu 

zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia 

imprezy pn. „Walentynkowe zawody lekkoatletyczne dla dzieci” organizowanej przez 

Akademię Mistrzów Sportu.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań 

marketingowych podejmowanych przez organizatorów w/w zawodów, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).” 

 

10.   . Sprawy sporne  
-  Każdemu zawodnikowi jego opiekunowi prawnemu przysługuje prawo pisemnego 

zgłoszenia protestu najpóźniej 15 minut po zakończeniu rywalizacji.   

Zgłoszenie protestu wymaga wpłacenia kaucji na rzecz organizatora w wysokości 300 zł.   

- Kaucja zostanie zwrócona jedynie w przypadku przyznania racji zgłaszającemu protest 

 

11. Postanowienia końcowe  
 Organizator: 

a) zapewnia opiekę lekarską w trakcie zawodów,  

b) ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

d) nie będzie ponosił odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia 

lub skradzione podczas imprezy. 

e) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. 

f) W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decydujący głos ma organizator 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Organizator 


