
R e g u l a m i n
V ŚWIĘTOJAŃSKIEGO BIEGU PRZEDSZKOLAKA

Mysłowice, 25 czerwca 2017r.

Cel zawodów biegowych
Bieg rozgrywany w ramach Parafialnego Festynu Świętojańskiego.
Propagowanie rodzinnego sportu jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej, oraz
krzewienie ducha sportu i uczciwego współzawodnictwa wśród dzieci. Popularyzacja biegania 
jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego 
trybu życia.

Organizator
Rzymskokatolicka Parafia ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach,
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”,
MOSiR Mysłowice,
Rada Dzielnicy Bończyk – Tuwima

Patronat
Wiktor Skworc – Arcybiskup Metropolita Katowicki
Edward Lasok – Prezydent Miasta Mysłowice

Patronat sportowy
prof.dr hab. Adam Zając - J. M. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach

Organizator wykonawczy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice

Miejsce i termin: 25. 06. 2017 r. Start biegu - godzina 17:10
Biuro zawodów: Przedszkole Nr. 20 im. Misia Uszatka, Mysłowice ul. G. Zapolskiej 1
Start ul. Załuskiego meta Plac Św. Jana Pawła II przy Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
w Mysłowicach.
Regulamin na stronach: przedszkole20myslowice.edupage.org/text8/? 
oraz www.facebook.com/stowarzyszenienaszemyslowice/

Zaplecze
Szatnie oraz toalety znajdują się w biurze zawodów - Przedszkole Nr.20

Trasa biegu
Dystans: 150 – podstawą klasyfikacji jest zajęte miejsce na mecie.
Nawierzchnia: 100 % drogi asfaltowe,

Oznaczenie
Kierunki: strzałki i napisy poziomo na asfalcie.
Wolontariusze – obstawiające trasę.
Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.

Uczestnictwo
Bieg jest otwarty zarówno dla zawodników zrzeszonych w klubach jak i dla amatorów, którzy 
wypełnili formularz zgłoszeniowy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne 
szkody poniesione przez uczestników biegu jak i spowodowane przez uczestnika biegu osobom 
trzecim.

Opiekę medyczną w trakcie biegu sprawować będą ratownicy wraz z karetką pogotowia.
W zawodach mogą wziąć udział dzieci od 3 do 6 roku życia. Dzieci bezwzględnie muszą być 
pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i posiadać ich pisemną zgodę do wzięcia udziału 
w zawodach.

http://www.facebook.com/stowarzyszenienaszemyslowice/


Zgłoszenia
a/ Zgłoszenia prowadzone przez Przedszkole Nr.20 e-mail: p20mce.mis.uszatek@gmail.com 
 lub telefonicznie 32 222 36 48 w godzinach pracy przedszkola do 19.06.2017 r.
b/ Zgłoszenia w dniu zawodów tj. 25.06.2017 r., przyjmowane będą w godzinach 16:20 do 
16:40

Weryfikacja
W biurze zawodów należy posiadać dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem). Dzieci 
zgłaszają się pod opieką rodziców, którzy podpisują listę startową i w przypadku braku 
wcześniejszej zgody na start dziecka w biegu dostarczają pisemną zgodę.

Dla uczestników przewidziano:
40 szt medali okolicznościowych
40 szt koszulek okolicznościowych

Postanowienia końcowe
Rodzice i Opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w biegu zobowiązani są do zachowania 
szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem
podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem 
samochodowym.
Zakończenie zawodów połączonych z dekoracją uczestników przewidziane jest na godzinę 
17:20
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego 
Regulaminu.


