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ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI
ul. Konopnickiej 82 38–200 JASŁO
tel. 013 443-70-20 fax. 013 443 - 70- 23
e-mail: biuro@wisloka.pl

Regulamin „biegu po słońce”
w ramach akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”
Organizator: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Współorganizator: Urząd Miejski w Pilźnie
Uczestnicy: uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z terenu gmin Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki tj.: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka,
Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy
Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec,
Żyraków
I. Termin i miejsce imprezy:
Bieg odbędzie się w dniu 01.06.2015r. o godz. 9.00, na stadionie obok boisk Orlik, ul. Błonia
w Pilźnie
II. Trasa
Bieg rozegrany zostanie na dystansie 600 m. (dwa okrążenia stadionu) na terenie stadionu
sportowego.
Nawierzchnia trawiasta.
III. Uczestnicy:
Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z terenu 20 gmin należących do Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki wyłonieni na drodze wcześniejszych eliminacji w szkołach –
40 dziewczynek i 40 chłopców (zwycięzcy eliminacji gminnych).
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań
lekarskich do uprawiania biegów, jak również pisemna zgoda rodziców (załącznik nr 2) na
udział w biegu.
IV Eliminacje
1. Szkoła zamierzająca uczestniczyć w biegu potwierdza swój udział przesyłając do Związku
formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu i wyznacza opiekuna
w terminie do dnia 17.04.2015r. Następnie w terminie do 08.05.2015r. wyznaczeni
nauczyciele przeprowadzą eliminacje polegające na wyłonieniu zwycięzców
(2 chłopców i 2 dziewczynki) biegu na dystansie 300 m wśród uczniów z każdej szkoły.
Następnie szkoły prześlą do Związku następujące dane uczestników, którzy osiągnęli
najlepszy czas: imię, nazwisko, klasa, nazwę szkoły, gminy, dystans, osiągnięty czas.
2. Za prawidłowe przeprowadzenie eliminacji w szkołach odpowiada opiekun.
3. Termin nadsyłania danych do 15.05.2015r.
4. Rozstrzygnięcie eliminacji biegu szczebla gminnego tj.: wyłonienie przez Związek po 4
uczestników – 2 chłopców i 2 dziewczynki z każdej z 20 gmin, którzy osiągnęli najlepszy
czas nastąpi do dnia 22.04.2015r. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w
„biegu po słońce” podczas wydarzenia „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza
Wisłoki” na stadionie obok boisk Orlik, ul. Błonia w Pilźnie.

V. Przebieg „biegu po słońce”
1. 80 zwycięzców eliminacji szczebla gminnego (40 dziewcząt i 40 chłopców) weźmie
udział w biegu międzygminnym na stadionie obok boisk Orlik w Pilźnie w dniu
01.06.2015r. w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców (wyłonienie zwycięzców I, II i
III miejsca w poszczególnych kategoriach).
2. Uwaga! Nie będzie możliwości zgłaszania uczestników biegu w dniu zawodów.
3. Szkoła zapewni wymagane zgody, a opiekun dostarczy je organizatorowi w dniu
zawodów przed rozpoczęciem biegu (uczeń, dla którego opiekun przed zawodami nie
przedłoży takiej zgody nie zostanie dopuszczony do biegu!).
4. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy, buty sportowe z płaską podeszwą.
V. Nagrody
1. Zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w 2 kategoriach – dziewcząt
chłopców oraz 74 wyróżnienia w formie nagród dla zwycięzców eliminacji na szczeblu
gminnym tj. pozostałych uczestników biegu na miejscu.
2. Rozdanie nagród nastąpi w dniu przeprowadzenia biegu podczas słonecznego wydarzenia
„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”
VI. Postanowienia końcowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uczestnik biorąc udział w biegu jednocześnie wyraża zgodę na zastosowanie się do
niniejszego Regulaminu.
O zwycięzcach eliminacji szczebla gminnego organizator powiadomi szkoły w odrębnym
piśmie.
Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
Koszt przejazdu uczestnika pokrywa szkoła lub gmina
Organizator zabezpiecza szatnię dla zawodników.
Bieg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZLA.
Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.
Termin ogłoszenia zawodów oraz regulamin zostaną ogłoszone na stronie internetowej
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki www.wisloka.pl .
Dodatkowych informacji o zawodach udziela: Krzysztof Mastej tel. 13-443-70-22, fax
13-443-70-23, e-mail biuro@wisloka.pl

Uwaga: Dla zwycięzców eliminacji gminnych oraz ich opiekunów szkolnych uczestniczących w
imprezie plenerowej w Pilźnie w dniu 1 czerwca 2015r., Związek Gmin Dorzecza Wisłoki przewiduje
możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu. Przewidywana trasa autobusu tam i z powrotem:
Krempna – Nowy Żmigród – Osiek Jasielski – Dębowiec – Jasło – Kołaczyce – Brzostek – Pilzno.
Dokładny przebieg trasy zostanie określony po wyłonieniu zwycięzców konkursów na szczeblu
gminnym

