REGULAMIN
VI ULICZNEGO BIEGU PRZEDSZKOLAKA 2018
Impreza organizowana w ramach ogólnopolskiego biegu ulicznego
Biegaj z nami w Kutnie – Kutnowska Za-dyszka.
I. Cele:
1. Promocja Miasta Kutno jako miejscowości wspierającej aktywność ruchową dla najmłodszych
mieszkańców.
2. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej dla
dzieci.
3. Promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej.
4. Integracja kutnowskich przedszkoli.

II. Organizatorzy:
Marszałek Województwa Łódzkiego
Prezydent Miasta Kutno
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
Współorganizatorzy:
1. Przedszkola Miejskie w Kutnie
2. Straż Miejska w Kutnie
3. Hufiec ZHP Kutno
4. Kutnowski Dom Kultury

III. Termin biegu:
Bieg odbędzie się 7 października 2018 o godzinie 10:30 ze startem przy Urzędzie Miasta Kutno,
i metą na pl. Piłsudskiego. Zbiórka na starcie o godzinie 10.15 (start oznaczony dmuchaną
bramką).

IV. Uczestnictwo.
Każdy zapisany uczestnik zobowiązany jest odebrać nr startowy w biurze zawodów najpóźniej na
15 min. przed startem swojej kategorii (biuro czynne od 9:30). Przy odbiorze nr startowego
Rodzic/Opiekun dziecka zobowiązany jest podpisać zgodę na udział dziecka w biegu oraz
obowiązującą klauzulę RODO. Posiadanie nr startowego oraz podpisanie przez Rodzica/Opiekuna
zgody są warunkami koniecznymi do startu w biegu. Organizator przewiduje w dniu biegu
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dodatkowe zapisy dla dzieci nieuczestniczących w zajęciach przedszkolnych. Zapisy takie
przyjmowane są w biurze zawodów.

V. Kategorie wiekowe:
Przeprowadzone zostaną cztery biegi.
Bieg 1. kategoria 3 lata - dzieci mogą pobiec z rodzicami.
Start o godzinie 10:30.
Bieg 2. kategoria 4 lata – dzieci mogą pobiec z rodzicami.
Start o godzinie 10:40.
Bieg 3. kategoria 5 lat – dzieci biegną samodzielnie bez rodziców.
Start o godzinie 10:50.
Bieg 4. kategoria 6 lat – dzieci biegną samodzielnie bez rodziców.
Start o godzinie 11:00.

VI. Nagrody.
Każdy uczestnik otrzymuje medal oraz certyfikat ukończenia biegu.
Certyfikaty będą do odbioru, po biegu w biurze zawodów. Warunkiem odbioru certyfikatu jest
okazanie otrzymanego wcześniej medalu.

VII. Uwagi końcowe:
Medale zostaną wręczone wyłącznie uczestnikom posiadającym nr startowy, bezpośrednio po
zakończeniu biegu.

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczna podczas trwania imprezy.
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