„PEREŁKI MAŁOPOLSKI” 2020
SKAŁA
EDYCJA VIII

1. CELE:
●

popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i
rekreacji ruchowej,

●

promocja Małopolski.

2. ORGANIZATOR, KONTAKT:
STOWARZYSZENIE PERŁY MAŁOPOLSKI
BRZĄCZOWICE 243; 32-410 DOBCZYCE

perelkimalopolski@gmail.com

3. TERMIN, BIURO ZAWODÓW oraz MIEJSCE STARTU i METY:
a/ termin zawodów: 22 listopada 2020 r.
b/ Biuro Zawodów: Hala Widowiskowo-Sportowa Skała ul. Połetka 34
c/ miejsce STARTU i METY: okolice Hali sportowej.

4. ZAWODY, TRASA, DYSTANSE :
a/dzieci (dziewczynki) roczniki 2016 i młodsi: bieg ok.100 m
b/dzieci (chłopcy) roczniki 2016 i młodsi: bieg ok.100 m
c/dzieci (dziewczynki) roczniki 2013-2015: bieg ok.300 m
d/dzieci (chłopcy) roczniki 2013-2015: bieg ok.300 m
e/dzieci (dziewczynki) roczniki 2010-2012: bieg ok.600 m
f/dzieci (chłopcy) roczniki 2010-2012: bieg ok.600 m

g/dzieci (dziewczynki) roczniki 2007-2009: bieg ok.800-1000 m
h/dzieci (chłopcy) roczniki 2007-2009: bieg ok.800-1000 m
START: O godzinie 9:30 startują najmłodsze dzieci. Kolejne kategorie
następują bezpośrednio po sobie.

5. UCZESTNICTWO:
Uczestnikami zawodów biegów dla dzieci mogą być dzieci które spełniają
wszystkie poniższe warunki:
A/ dzieci, których stan zdrowia nie jest przeciwwskazaniem do
wzmożonego wysiłku fizycznego. Zapisanie dziecka na zawody jest
równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia.
B/ są zgłoszone do zawodów najpóźniej do dnia 13 listopada 2020
C/ dzieci, których prawny opiekun podpisze oświadczenie o tym, że młodociany
zawodnik będzie znajdował się podczas zawodów pod jego opieką. Wskazane jest
ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
D/ dzieci, których opiekunowie wniosą stosowną opłatę startową
-szczegóły pkt 7
Zawody dla dzieci - Perełki Małopolski- mają charakter zdrowej rywalizacjii
uczą młodych zawodników zachowania sportowego. Perełki Małopolskidają
możliwość, aby każde dziecko spróbowało swoich sił w biegach.

6. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Zgłoszenia wyłącznie przez internet do dnia 13 listopada 2020 poprzez
poniższy link:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/form/?zawody=5539
oraz http://perlymalopolski.pl/
Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu zawodów w
godzinach 8:00 – 9:00w Biurze Zawodów.
7. PAKIET STARTOWY.
Po prawidłowej rejestracji zawodnika oraz opłaceniu udziału każdy biegacz
Perełek Małopolski otrzyma, w biurze zawodów, pakiet startowy zawierający:
numer startowy, chip, napój, coś słodkiego oraz niespodziankę/gadżet.
8.OPŁATA STARTOWA.

Opłata startowa od dziecka wynosi :
●

39,99 zł płatne do 13 listopada 2020;

●

34,99zł dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób;

●

29,99zł dla grup zorganizowanych powyżej 20 osób.

Opłata startowa płatna na konto :
STOWARZYSZENIE PERŁY MAŁOPOLSKI BRZĄCZOWICE 243 32-410 DOBCZYCE
nr konta:
41 1600 1462 1823 0786 7000 0001
tytuł wpłaty: „PEREŁKI SKAŁA oraz imię i nazwisko startującego dziecka”

●

45 zł płatne w dniu zawodów – o ile będą wolne miejsca. W dniu
zawodów dostępna jest niewielkailość miejsc. Po jej wyczerpaniu
zapisy nie będą możliwe – zachęcamy do wcześniejszej rejestracji
przez internet. W przypadku zapisów w dniu zawodów w dalszym
ciągu obowiązują zasady określone w pkt 5a, 5c, 5d

9. NAGRODY
a/Każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
b/Zawodnicy którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach
zostaną nagrodzeni medalami, dyplomami i drobnymi upominkami podczas
ceremonii dekoracji o godzinie 10:45.
10. POZOSTAŁE UWAGI :
a/ Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów.
b/ Zawodnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na
wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych
imprezy.
c/ Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

d/ Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po
zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego
Głównego.

e/ Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny.
Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
f/ Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których
zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie
komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok
Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.
g/ Dzieci chcące wystartować w zawodach na podstawie pożyczonego numeru
startowego rodzica/opiekuna zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
zawodów. Zdyskwalifikowana zostanie również osoba pożyczająca swój
numer startowy.
h/ Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub
odszkodowania wobec uczestnika, poza zwrotem części kwoty z wpisowego na
dane zawody. Pozostała część sumy wpisowego zostanie przeznaczona na
pokrycie kosztów operacyjnych, które zostały już wykonane. Powyższy punkt
dotyczy imprez, które z przyczyn niezależnych od Organizatora zostały odwołane
lub odbyły się jedynie w części.
i/ Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
11. Aktualizacja niniejszego regulaminu w dniu 19/06/2020

