REGULAMIN
Biegu Ulicznego pod hasłem „ŁĄCZY NAS BIEGANIE”
I. Cel :
1.Propagowanie biegania jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia wśród
dzieci, młodzieży i mieszkańców Kunowa.
2.Promowanie wartości patriotycznych- Dzień Flagi.
3.Tolerancja na sportowo osób niepełnosprawnych.
4.Popularyzacja biegów masowych.
5.Integracja społeczności lokalnej.
6.Promowanie Nordic Walking .
7.Promocja Gminy Kunów.

II. Organizatorzy:
1.Burmistrz Miasta i Gminy Kunów.
2.Rada Miejska w Kunowie.

III. Termin i miejsce biegu:
1.W godz. 9.00-10.00 zapisy i odbiór numerów startowych
2.Bieg odbędzie się 2 maja 2016 roku o godz. 10:00 ,bez względu na warunki atmosferyczne zgodnie
z harmonogramem.
3.Start i meta znajdować się będzie na stadionie klubu Sportowego Stal Kunów
4.Trasa biegu przebiegać będzie ulicami Kunowa:
Warszawska ,Szkolna ,Partyzantów ,Rynek ,Warszawska- Stadion (nawierzchnia asfaltowa).

IV. Uczestnictwo:
1.W biegu uczestniczą przedszkolaki pod opieką rodziców i wychowawców.
2.Uczniowie szkół podstawowych ,gimnazjalnych i średnich za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
3.Osoby powyżej 18 roku życia na własną odpowiedzialność i po wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego.
4.Osoby niepełnosprawne z opiekunami lub terapeutami.
5.Uczestnicy marszu Nordic Walking (z własnym sprzętem sportowym).

V. Zgłoszenia:
1.Regulamin i Karta Zgłoszeniowa dostępna będzie na stronie www.kunow.pl lub w Gminnym
Centrum Informacji, ul. Warszawska 48, 27-415 Kunów
2.Zgłoszenia do biegu można dokonać drogą elektroniczną przesyłając PODPISANĄ i ZESKANOWANĄ
Kartę
Zgłoszeniową
na
adres
Gminnego
Centrum
Informacji-gci@kunow.pl
( dotyczy osób powyżej 18 roku życia) lub osobiście w siedzibie Gminnego Centrum Informacji
w Kunowie , ul Warszawska 48, 27-415 Kunów – od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 18.00
3.Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum (lista zbiorowa ,pieczątka szkoły, nazwisko i imię
opiekuna)- w dniu zawodów.

VI. Nagrody:
1.Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowe znaczki ,słodki poczęstunek ,napoje.
2.Za zajęcie miejsc od I-VI pamiątkowe medale, dla zwycięzców puchary.

VII. Uwagi:
1.Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
2.Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.
3.Organizatorzy zalecają start w koszulce białej lub czerwonej (barwy narodowe) –Dzień Flagi.
4.We wszystkich sprawach objętych regulaminem decyduje organizator i komisja sędziowska.

