WEJHEROWO BIEGA
regulamin festynu rekreacyjnego
1. Cel imprezy
-popularyzacja biegów jako czynnej formy rekreacji fizycznej
-współudział miasta Wejherowa w ogólnopolskiej akcji „ Polska Biega”
2. Termin i miejsce
Festyn odbędzie się w dniu 18maja 2019 r.(sobota) na terenie amfiteatru i Parku
Miejskiego w Wejherowie. Biuro festynu w dniu 18.05.2018 r. czynne od godz. 8.00
w amfiteatrze.
3. Organizatorzy
Klub Sportowy „Wejher”,
Wejherowskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Wejherowa i Starosta Wejherowski
4. Program biegów:
godz.8.00 - 10.30 -wydawanie koszulek startowych
10.35 – wspólna rozgrzewka
godz.10.45 - bieg nr 1 na 300 m dla dzieci do 6 lat (rocznik 2013 i młodsi)
godz. 11.00 - bieg nr 2 na 500 m dla dzieci 7-10 lat -dziewczęta (roczniki 2012-2009)
godz. 11.20 - bieg nr 3 na 500 m dla dzieci 7-10 lat – chłopcy ( roczniki 2012-2009)
godz. 11.40 – bieg nr 4 na 900 m, dla dzieci 11-13 lat (roczniki 2008-2006)
godz.12.00 – bieg nr 5 na 2000 m, 14-15 lat (roczniki 2005-2004)
godz.12.25 – bieg nr 6 na 2000 m, 16-19 lat ( roczniki 2003-2000)
godz. 12.55 - bieg nr 7 na 2000 m, ( roczniki 1999 i starsi)
godz. 13.20 – bieg nr 8 na 4000 m ( roczniki 1999 i starsi)
5. Biegi mają charakter rekreacyjny, na mecie nie będzie prowadzona klasyfikacja zajętych
miejsc. Uczestnik biegu przed startem otrzymuje koszulkę, w której ma obowiązek
startować.
Uczestnicy , którzy w poszczególnych biegach dobiegną do mety, otrzymają medale
i wodę. Po każdym biegu odbędzie się losowanie nagród dla uczestników
poszczególnych biegów.
6. Warunki uczestnictwa
- w biegach obowiązuje wpisowe (pakiet startowy): 5 zł dzieci i młodzież do 18 roku
życia i 10 zł dorośli powyżej 18 roku życia,
- w biegach mogą brać udział wszyscy chętni bez względu na wiek, którzy nie mają
przeciwwskazań do uprawiania sportu,
- dzieci i młodzież do lat 18 startują po okazaniu Oświadczenia rodziców
(druki oświadczeń do pobrania od dnia 17 kwietnia br. w kancelarii na parterze Urzędu
Miejskiego w Wejherowie , pl. Jakuba Wejhera 8 - ratusz- w godz. 7.30 –15.30 od
poniedziałku do piątku), w biurze zawodów (18 maja br. od godz. 8.00) oraz na stronie
internetowej www.wejherowo.pl

7. Osoby pow. 18 lat przed startem w biurze zawodów podpisują Oświadczenie o
uczestnictwie w festynie ( oświadczenie do pobrania od dnia 17 kwietnia br.
w kancelarii na parterze Urzędu Miejskiego w Wejherowie - ratusz- w godz. 7.30 – 15.30
od poniedziałku do piątku) oraz na stronie internetowej www.wejherowo.pl
UWAGA ! W BIEGACH OBOWIĄZUJE LIMIT UCZESTNIKÓW – 950 OSÓB
8. Zasady finansowania
Wszystkie koszty związane z organizacją festynu ponoszą organizatorzy
9. Postanowienia końcowe
- organizatorzy zabezpieczają przebieralnie lecz nie ponoszą odpowiedzialności
za rzeczy pozostawione w przebieralniach,
- festyn odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- o wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy
- uczestnicy biegów ubezpieczają się we własnym zakresie.
10. Uczestnicy, którzy ukończą bieg, wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
Wylosowane nagrody otrzymują tylko osoby obecne w trakcie losowania.
Regulamin dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie
www.wejherowo.pl od dnia 17 kwietnia 2019 r.

