Zespół Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Praktyczny wymiar przyszłości _____________________

REGULAMIN
Międzyszkolnego biegu charytatywnego „AKTYWNE SERCA”

ORGANIZATOR

I.

Organizatorem Międzyszkolnego biegu charytatywnego „AKTYWNE SERCA” jest Zespół Szkół
Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwany dalej zamiennie „ZSP”, z siedzibą w
Warszawie, 00-178 przy ulicy Stawki 14.

PATRONAT

II.

Bieg odbywa się pod honorowym patronatem maratończyków, trenerów biegania Pani Agnieszki
Pilawskiej i Pana Jerzego Skarżyńskiego oraz poety, pisarza i dziennikarza radiowej Trójki Pana
Dariusza Bugalskiego.
Patronat organizacyjny w formie bezpłatnego udostępnienia stadionu i szatni objęło Warszawskie
Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”.

CELE
1.

Zbieranie funduszy dla fundacji działających na rzecz dzieci: Spartanie Dzieciom (na sprzęt
rehabilitacyjny dla podopiecznych fundacji) oraz Dajemy Dzieciom Siłę (na budowę
Centrum Pomocy Dzieciom).

2.

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

3.

Promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz współpracy w grupie.

4.

Promocja ZSP i szkół uczestniczących w biegu

TERMIN I MIEJSCE

III.

Bieg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2017 r. na stadionie lekkoatletycznym Warszawskiego Centrum
Sportu Młodzieżowego „Agrykola” Warszawa ul. Myśliwiecka 9.
Start biegu o godz. 13:00.

UCZESTNICY

IV.
1.

Prawo uczestnictwa w biegu mają uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkół:
a) Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Stawki 14,

00-178 Warszawa
b) Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka, ul Karmelicka 13, 00-163 Warszawa
c) Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56, 00-520 Warszawa
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d) VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. Wawelska 46, 02-067

Warszawa
e) Zespół Szkół nr 23, ul. Górnośląska 31, 00-432 Warszawa.
2.

W biegu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające
przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa biegu.

3.

Uczniowie posiadający zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego nie mogą brać udziału w
biegu.

4.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica na udział w biegu.

ZGŁOSZENIA

V.
1.

Każda szkoła zgłasza do biegu drużynę liczącą od 25 do 30 biegaczy.

2.

Zgłoszenia drużyny dokonuje koordynator biegu z danej szkoły, osobiście w ZSP najpóźniej
do dnia 30 maja 2017 r.

3.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust 2 zawiera:
a) podpisaną przez dyrektora szkoły listę uczestników biegu z adnotacją: uczeń, rodzic,

pracownik,
b) listę nauczycieli będących opiekunami uczniów uczestniczących w biegu,
c) deklaracje uczestnictwa w biegu.
4.

Zgłoszenie szkoły do biegu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5.

Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik biegu zaświadcza, że stan jego zdrowia
umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. ZSP nie zapewnia
Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności
cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi
z tego tytułu odpowiedzialności.

6.

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia deklaracji uczestnictwa wraz ze
zgodą do udziału w biegu podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna.

7.

Deklaracje uczestnictwa w biegu dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich są załącznikami do
niniejszego regulaminu.

ZASADY ORGANIZACJI BIEGU

VI.
1.

Każda drużyna w ciągu maksymalnie 15 minut ma do wykonania zadanie polegające na
zebraniu 100 punktów.

2.

Drużyna zdobywa punkt, po przebiegnięciu przez uczestnika jednego okrążenia i wrzuceniu
jednej piłeczki w kolorze swojej drużyny do wyznaczonego pojemnika.

3.

Liczba punktów zdobyta przez szkołę = liczba piłeczek w pojemniku drużyny.

4.

Organizatorzy biegu dokonują pomiaru czasu, w jakim drużyna wykonała zadanie.

5.

Jako pierwsza startuje najmłodsza drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 210. Pozostałe drużyny
startują w kolejności wynikającej z losowania przeprowadzonego przed biegiem.

6.

Przebywanie na trasie biegu osoby niezgłoszonej przez szkołę jest niedozwolone.

7.

W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych
urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
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8.

W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie dla uczestników.

9.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, przestrzegania
regulaminu obiektu, na którym prowadzony jest bieg, przepisów BHP i ppoż. oraz do
stosowania się do zaleceń ZSP oraz kierownictwa obiektu.

KLASYFIKACJA I NAGRODY

VII.
1.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg Charytatywny „Aktywne serca” otrzymają
pamiątkowe medale.

2.

Na podstawie czasu, w którym drużyna zdobędzie 100 punktów sporządzona zostanie
klasyfikacja drużynowa.

3.

Za mierzenie czasu, prawidłowy przebieg biegu i ustalenie klasyfikacji drużynowej
odpowiada 5-cio osobowa komisja, w skład której wchodzą koordynatorzy biegu
z poszczególnych szkół.

HARMONOGRAM BIEGU

VIII.

12.30 – przyjazd do Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”
12.45 – rozgrzewka przed stadionem we własnym zakresie
13:00 –oficjalne powitanie uczestników oraz odprawa kapitanów drużyn
13:15 – rozpoczęcie biegu
13:15 – start drużyny z SP210
13:40 – start dwóch drużyn wyłonionych w drodze losowania
14:05 - start dwóch drużyn wyłonionych w drodze losowania
14:45 - ogłoszenie klasyfikacji drużynowej oraz dekoracja medalowa
15:00- oficjalne zakończenie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

IX.
1.

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy,
wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2.

Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z
2016 r. poz. 922 ze zm.).

3.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1, w związku z udziałem w biegu obejmuje
także publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz funkcji (uczeń, rodzic, nauczyciel,
pracownik szkoły) w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie
projekt.

4.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

6.

Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, mogą być wykorzystane przez
prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

X.
1.

Kontakt do organizatora anna.milczewska@zspoligraf.pl

2.

Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.

3.

Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

4.

Za zabezpieczenie drużyn w wodę odpowiadają poszczególne szkoły.

5.

Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika
w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

6.

Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

7.

Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.zspoligraf.pl i stronach
internetowych szkół biorących udział w biegu.

8.

8. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu bez obowiązującego
numeru startowego lub ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.

9.

We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Załączniki do regulaminu
1. Deklaracja uczestnictwa w biegu dla osoby niepełnoletniej.
2. Deklaracja uczestnictwa w biegu dla osoby pełnoletniej.
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