
Regulamin Rodzinnego Biegu Charytatywnego "Ozłacamy Kasisi" 

• Cel:  

- zebranie funduszy dla Fundacji Kasisi; 

- popularyzacja aktywności ruchowej; 

- integracja środowiska szkolnego i lokalnego. 

• Organizator:  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem. 

• Miejsce i termin: 

Rynek, 86-170 Nowe, 15 czerwca (sobota) 2019 r. podczas finału akcji "Nowe dla Kasisi" 

• Trasa:  

start Rynek (Dom Handlowy), 1,5 kółka Rynkiem zbiegając ul. Wodną (Cukiernia Roma), ul. 

Zamkową w stronę CK Zamek, następnie wracamy na Rynek do mety przy Domu 

Handlowym.  

• Program zawodów:  

godz. 14:00-14:55 przyjmowanie zgłoszeń, zgody i oświadczenia rodziców/opiekunów - 

namiot na Rynku. 

godz. 15:00 start biegu, 

godz. 15:15 zakończenie biegu, 

godz. 15:20 dekoracja, wręczenie pucharu, losowanie upominków, wspólne zdjęcie. 

• Uczestnictwo:  

- rodzinną drużynę startową stanową: osoba dorosła oraz dziecko/dzieci. 

- bieg jest przeznaczony dla wszystkich, bez względu na wiek; 

- warunkiem udziału w biegu jest złożenie przez osobę pełnoletnią własnoręcznego podpisu 

pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka  

i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność w imieniu swoim oraz dziecka/dzieci; 

- osoby niepełnoletnie pozostają pod opieką osoby dorosłej ze swojej drużyny; 

- podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora; 

• Opłata startowa: 

- minimum 5 zł od każdej osoby biegnącej  do puszki "Fundacji Kasisi". Cały dochód z opłaty 

startowej przekażemy na pomoc dzieciom z domu dziecka w Kasisi, dlatego podajemy kwotę 

minimalną. Można wpłacać więcej! 

• Nagrody:  

pierwsze 150 osób na mecie otrzyma pamiątkowe medale, zwycięzca otrzyma puchar. 

Fundatorem nagród jest Burmistrz Gminy Nowe. Wśród wszystkich uczestników biegu 

zostaną wylosowane upominki.  

• Uwagi:  

- bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu ulicznym, uczestników obowiązuje zachowanie 

szczególnej ostrożności; 

- należy bezwzględnie stosować się do poleceń wyznaczonych służb drogowych, 

zabezpieczających trasę biegu; 

- organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków;  

- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu; 

- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie; 

- kontakt: Małgorzata Jopek (tel. 601929081 lub Facebook). 

Zapraszamy do wspólnej, rodzinnej zabawy! 


