Regulamin Biegu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
II Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Szczawinie w Biegach
Przełajowych
Szczawin 21.03.2019r.(czwartek)
I. Organizator
1.Organizatorami biegu są nauczyciele: historii i wf w Szkole Podstawowej
w Szczawinie: Izabella Puszczyńska-Mirecka, Krzysztof Wołowski, Krzysztof
Zatorski i Włodzimierz Ziółkowski.
2.Partnerem biegu i fundatorem nagród są: Rada Rodziców w Szkole
Podstawowej w Szczawinie, Instutut Pamięci Narodowej - odział łódzki oraz
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Czerniawka Łagiewniki.
II. Cele:
1. Popularyzacja biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej.
2. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego
działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
3. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
4. Możliwość sprawdzenia się w rywalizacji sportowej.
III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 21.03.2019r.(CZWARTEK) na terenie wokół Szkoły
Podstawowej w Szczawinie.
IV. Zgłoszenia i uczestnictwo
1. Bieg odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:
Osobno odbędą się biegi dziewczat i chłopców.





klasy I-III na dystansie 380m (jedno duże okrążenie)
klasy IV-V na dystansie 640m (dwa okrążenia)
klasy VI-VII na dystansie 900m (trzy okrążenia)
klasy VIII-III gimnazjalne na dystansie 900m (trzy okrążenia)

2. Każda klasa może wystawić dowolną liczbę uczniów.
3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest indywidualne zgłoszenie się każdego
biegacza do przewodniczącego swojej klasy, który przygotuje zbiorczą listę
chętnych do biegu i przekaże ją do p.Włodzimierza Ziółkowskigo do dnia
20.03.2019r.
4. Każdy z uczestników musi również przekazać przewodniczącemu swojej
klasy pisemną zgodę rodziców na udział w biegu, w której będzie adnotacja
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu biegach).
Oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia i wykorzystanie
przez organizatora zawodów wizerunku w dokumentacji fotograficznej
powstałej podczas odbywania się tych zawodów
5.
W klasach I-III zapisy do biegu będą przyjmowały Panie
Wychowawczynie.

6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które
mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play.
V. Klasyfikacja i nagrody
1.Na starcie biegu każdy z uczestników musi posiadać ze sobą karteczkę ze
swoim imieniem i nazwiskiem oraz napisaną klasą do której uczęszcza. Na
mecie biegu oddaje tę katkę sędziemu.
2. Każdy uczestnik zakwalifikowany do zawodów, po ukończeniu biegu
otrzyma przekąskę .
3. Oceniana i nagradzana będzie również inwencja uczniów dotycząca ubrania
w jakim wystartują: stroje wojskowe nawiązujące do czasów II wojny
światowej, odziałów partyzantki antykomunistycznej i odziałów Armi Krajowej,
(np. koszulki z nadrukami nawiązującymi do tematyki Żołnierzy Wyklętych,
buty wojskowe) – nagrody ufundowane przeez Instytut Pamięci Narodowej
4. Zwycięzcy biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają
dyplomy i nagrody.
VI. Sprawy różne
1. Zawody odbędą się tylko w warunkach pogodowych, które zaakceptuje
organizator.
2. Organizator pozostawia sobie możliwość zmiany terminu i regulaminu
zawodów.
3. W sprawach nieujętych w regulamine rozstrzyga organizator.
Włodzimierz Ziółkowski
n-el wychowania fizycznego

