ZESPÓŁ SZKÓŁ W PARKOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego
Gimnazjum im. Józefa Wybickiego
Parkowo 6;

64-608 Parkowo;

Tel/fax. 67/2610 505;
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Parkowo, 24.02.2017 r.

Regulamin
Integracyjnego Biegu Olimpijskiego
08 kwietnia 2017 r.
I Cel imprezy:
1. Inauguracja Dni Olimpijczyka.
2. Popularyzacja idei olimpizmu wśród dzieci i młodzieży.
3. Propagowanie wartości oraz korzyści niesionych przez sport – fair play, tolerancja, sprawność,
kondycja, zdrowie, wychowanie przez sport.
4. Promocja zdrowego trybu życia i alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
5. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób
niepełnosprawnych.
6. Integracja dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi;
II Organizatorzy imprezy:
Zespół Szkół w Parkowie, Parkowo 6, 64 – 608 Parkowo
Klub Olimpijczyka w Parkowie, Parkowo 6, 64 – 608 Parkowo
UKS „ Olimpijczyk”, Parkowo 6, 64 – 608 Parkowo
III Współorganizator
Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
IV Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora:
- Maria Cisowska – dyrektor Zespołu Szkół w Parkowie – tel. 672 610 505,
- Robert Dobrogowski – nauczyciel Zespołu Szkół w Parkowie – tel. 694 305 942
- Magdalena Walenciak – prezes UKS „ Olimpijczyk”- tel. 503 133 174

IV Nazwa zawodów, termin, miejsce
1. Integracyjny Bieg Olimpijski
2. 08.04.2017 r. godz. 12.15
3. Parkowo – Zespół Szkół w Parkowie
V Program czasowy biegu
 12.15 - zbiórka uczestników przed budynkiem Zespołu Szkół w Parkowie,
 12.30 - rozpoczęcie biegu drogą powiatową od budynku szkoły do skrzyżowania obok OSP
w Parkowie, następnie drogą polną w kierunku tzw. drogi Parkowo - Huby, dalej drogą polną
w kierunku drogi powiatowej.
 13.00 - kontynuacja biegu drogą powiatową w kierunku centrum wsi Parkowo, następnie
kontynuacja biegu odcinkiem drogi gminnej od sklepu „ od i do” w kierunku placu zabaw przy parku
wiejskim.
 14.00 – zakończenie biegu ( meta) w parku wiejskim.
VI Trasa biegu olimpijskiego
Zespół Szkół w Parkowie ( Parkowo 6) – OSP Parkowo ( Parkowo 20) – ok. 400 m
OSP Parkowo ( Parkowo 20) – Parkowo Huby ( Parkowo 44) – ok.1300 m
Parkowo Huby ( Parkowo 44) – Parkowo 38 – ok. 900 m
Parkowo 38 - biblioteka wiejska ( Parkowo 20) – ok. 1200 m
Biblioteka wiejska ( Parkowo 20) – park wiejski - ok. 500 m
Łącznie około 4,5 km
VII Nagrody, pakiet startowy
1. Uczestnicy po ukończonym biegu otrzymują pamiątkowe dyplomy z numerem, którzy bierze
udział w losowaniu nagród rzeczowych. Losowanie odbędzie się podczas Festynu Olimpijskiego
na boisku Zespołu Szkół w Parkowie.
2. Pakiet startowy jest bezpłatny i obejmuje: numer przyznawany uczestnikowi biegu oraz posiłek
regeneracyjny po zakończeniu biegu. Otrzymuje go każdy uczestnik biegu.
VIII Zgłoszenia do udziału w biegu
1. Osoby pełnoletnie – indywidualne nie są zobowiązane do zgłoszenia udziału w biegu.
2. Grupy zorganizowane prosimy o zgłoszenie swojego udziału za pomocą karty zgłoszeniowej
na adres : Zespół Szkół w Parkowie , Parkowo 6, 64 – 608 Parkowo, w terminie do 05 kwietnia
2017 r.
3. Dzieci i młodzież zgłaszają swój udział w biegu poprzez dostarczenie zgody ( oświadczenia)
rodziców/prawnych opiekunów na udział w Integracyjnym Biegu Olimpijskim do Zespołu Szkół
w Parkowie.

IX Uczestnictwo
1. Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
2. Bieg olimpijski będzie liczył około 500 osób i kierowany będzie wyznaczoną trasą.
3. Osoby biorące udział w biegu poruszać się będą całą szerokością jezdni lub drogi polnej.
4. .Całość biegu zabezpieczy i koordynuje Policja w porozumieniu z funkcjonariuszami Straży
Miejskiej z Rogoźna i Ochotniczą Strażą Pożarną Parkowo i Ochotniczą Strażą Pożarną Słomowo.
5. Zajęcie drogi biegu będzie krótkotrwałe z przywracaniem ruchu przez Policję w miarę
przemieszczania się uczestników biegu. Policja przewiduje objazdy.
6. Każdy uczestnik biegu powinien posiadać aktualną wiedzę o stanie swego zdrowia, które
pozwala mu na udział w biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na
zdrowiu wynikłe ze złego stanu zdrowia, a powstałe wskutek biegu olimpijskiego. Dzieci
i młodzież muszą posiadać oświadczenie rodzica zezwalające na udział w biegu. Na bieg nie
mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
7. Osoby uczestniczące w biegu winny stosować się do obowiązujących zasad ruchu drogowego
i reagować na wszystkie wskazówki Policji i Straży Miejskiej oraz organizatora biegu.
8. nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie biegu – należy bezwzględnie
natychmiast informować stosowne służby – Policję, Straż Miejską lub przedstawicieli Ochotniczej
Straży Pożarnej z Parkowa i Słomowa oraz organizatora biegu. Uczestnicy startują wyłącznie na
własną odpowiedzialność, dzieci i młodzież za zgodą rodziców / prawnych opiekunów. Biorąc
udział w biegu przyjmują do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą ryzyko kontuzji, wypadków oraz strat o charakterze majątkowym.
9. Osoby, które nie zastosują się do zasad zawartych w regulaminie zostaną odwołane z trasy biegu.
10. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje
podejmuje przedstawiciel organizatora.
11. Niniejszym regulamin zostanie przekazany uczestnikom biegu przed rozpoczęciem biegu oraz
udostępniony na stronie internetowej szkoły - www.zsparkowo.republika.pl
X Postanowienia końcowe
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla potrzeb
organizacji zawodów.
3. Podczas biegu organizator zapewnia na trasie biegu napój oraz posiłek regeneracyjny po
zakończonym biegu.
4. Przewidywany czas trwania biegu uzależniony jest od poziomu wytrenowania uczestników, jednak
po upływie 1 godziny 30 minut od momentu startu uczestnicy, którzy nie ukończyli biegu,
przerywają bieg.

