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REGULAMIN
II DZIECIĘCEGO BIEGU PAPIERNIKA
21 maja 2016 r.
1.

CEL IMPREZY

1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i dobrej zabawy na
świeżym powietrzu wśród dzieci.
2. Dziecięcy Bieg Papiernika jest imprezą o charakterze rekreacyjnym, towarzyszącą Kwidzyńskiemu Biegowi
Papiernika, której przyświeca idea: „Wszyscy są zwycięzcami”.

2.

ORGANIZATOR

International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn

3.

TERMIN, MIEJSCE i PROGRAM

1. II Dziecięcy Bieg Papiernika odbędzie się 21 maja 2016 roku.
2. Miejsce Biegu: Stadion Miejski w Kwidzynie ul. Sportowa 6 (bieżnia lekkoatletyczna).
3. Program:
9.00 – Otwarcie płyty stadionu – Przygotowanie zawodników w strefach startowych 15 minut przed startem
9.30 – Bieg dzieci do lat 5 włącznie – 100 m na bieżni stadionu (dopuszczalny jest udział jednego opiekuna na
jednego uczestnika biegu)
9.45 – Bieg dzieci 6-8 lat – dystans 200 na bieżni stadionu
10.00 – Bieg dzieci 9-13 lat – dystans 300 m na bieżni stadionu
10.15 – Bieg dzieci szkół gimnazjalnych – dystans 350 m na bieżni stadionu
Na mecie biegu wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal Dziecięcego Biegu Papiernika.

4.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Dziecięcym Biegu Papiernika udział wziąć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się na stadion miejski w
Kwidzynie do miejsc wyznaczonych tablicami „START” na przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem biegu,
zgodnie z wyżej podanym programem. Organizatory dołożą wszelkich starań aby bieg odbył się w sposób
bezpieczny, jednak udział w biegu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych.
Udział dziecka w Dziecięcym Biegu Papiernika jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu i
potwierdzeniem zgody rodzica/opiekuna prawnego oraz brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka
w biegu.
Nie ma rywalizacji, liczy się udział i ukończenie biegu!
Zapraszamy do udziału i życzymy przyjemnej zabawy!
Wszyscy są zwycięzcami!
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Pliki do pobrania:
- Zgoda rodzica
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