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Zaáącznik nr 1 

DO REGULAMINÓW BIEGÓW W RAMACH KAMPANII  

UZALEĩNIA MNIE TYLKO SPORT – EDYCJA WIOSNA  2016 r. 

SUBREGION I 

(Wyrzysk, Krajenka, Wysoka, ChodzieĪ) 

 

Niniejszy Zaáącznik stanowi integralną czĊĞü Regulaminu biegu w ramach kampanii pod nazwą „UzaleĪnia mnie tylko 
sport”. Zawiera on przepisy, do których przestrzegania zobowiązany jest kaĪdy uczestnik biegów oraz organizatorzy 
odpowiedzialni za organizacjĊ biegów w danym regionie 

Szczegyáowe zasady przeprowadzania biegów w ramach kampanii „UzaleĪnia mnie tylko sport”: 

 

I. TERMINY I MIEJSCE ORGANIZACJI BIEGÓW: 

x Wyrzysk 28.05.2016 roku, (miejsce) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, ul. Dworcowa 10, Wyrzysk 
(godz) 14.00-17.00 

x Krajenka  04.06. 2016 roku, (miejsce)Stadion Miejski przy ul. Parkowej w Krajence (godz) 09.00-12.00 
x Wysoka - 11.06.2016 roku, (miejsce) boisko szkolne, ul. Szkolna 4, Wysoka, (godz) 11.00-14.00 
x ChodzieĪ -18.06. 2016 roku, (miejsce) Miejski OĞrodek Sportu i Rekreacji w ChodzieĪy, ul. St. Staszica 12, 

(godz)09.00-12.00 
 

1. W subregionie I odbĊdą siĊ áącznie 4 spotkania, za organizacjĊ których odpowiedzialne bĊdą wyĪej wymienione 
gminy. W spotkaniach bĊdą takĪe uczestniczyü mieszkaĔcy innych samorządów (zaproszonych do wspólnego 
udziaáu), których przedstawiciele mają obowiązek zapoznaü siĊ Regulaminem. 

 

II. UCZESTNICY BIEGÓW 

1. Uczestnikami biegów są dzieci oraz uczniowie z przedszkoli, szkyá podstawowych oraz gimnazjów, ze szczególnym 
uwzglĊdnieniem wychowanków domów dziecka, przychodni terapeutycznych oraz innych podmiotów zajmujących 
siĊ pracą z máodzieĪą w zakresie profilaktyki uzaleĪnieĔ. 

2. KaĪde przedszkole lub szkoáa wystawia swój zespyá lub zespoáy. Organizator nie okreĞla limitu osób, jakie mogą 
wystartowaü w biegach, z uwagi jednak na wielkoĞü regionu, w którym bĊdą one organizowane, zastrzega sobie 
moĪliwoĞü ograniczenia zapisów. W takiej sytuacji o zakwalifikowaniu zespoáu decydowaü bĊdzie kolejnoĞü 
zgáoszeĔ. Jeden zespyá moĪe byü wystawiony przez kilka przedszkoli/szkyá dziaáających w porozumieniu – naleĪy 
taką informacjĊ umieĞciü w formularzu zgáoszeniowym. 

3. KaĪde przedszkole i szkoáa leĪące na terenie gmin organizatorów oraz zaproszonych przez nich gmin  
w Wielkopolsce moĪe zgáosiü swój udziaá w biegu.  

4. KaĪdy zespyá skáadaü siĊ bĊdzie z druĪyn. DruĪyny bĊdą dwuosobowe. W skáad druĪyny wchodziü bĊdzie zawsze 
jeden przedszkolak lub uczeĔ oraz jego rodzic lub opiekun prawny. Tylko w przypadkach losowych, za zgodą 
organizatora danego spotkania rodzinnego koordynator gminny moĪe dopuĞciü zespyá w innej konfiguracji. 

5. KaĪdy zespyá skáadaü siĊ bĊdzie z 10 osób, a zatem z 5 druĪyn (5 przedszkolaków lub uczniów oraz 5 
rodziców/opiekunów prawnych. W skáad zespoáu moĪe wchodziü jedna grupa przedszkolna bądĨ klasa szkolna. 
WaĪne jest, aby dany zespyá odpowiadaá danej grupie wiekowej, zgodnie z kategorią wiekową biegu. 

6. Zespyá moĪe skáadaü siĊ z mniejszej liczby osób niĪ 10, a zatem mniej niĪ 5 druĪyn. Wówczas jednak zespyá 
otrzyma na koniec danego biegu mniejszą liczbĊ punktów, a to moĪe przeáoĪyü siĊ na niĪszą koĔcową punktacjĊ 
zespoáu. 
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7. W przypadku zgáoszenia zespoáu, którego liczba zawodników jest mniejsza niĪ 10 osób, istnieje moĪliwoĞü 
dopisywania nowych zawodników w czasie trwania kampanii. Jednak nie dotyczy to zawodników, którzy wczeĞniej 
przypisani byli do innych zespoáyw. 

8. Zespyá nie moĪe skáadaü siĊ z tzw. zawodników rezerwowych, co oznacza, Īe zespyá nie moĪe skáadaü siĊ  
z wiĊkszej liczby osób niĪ 10. 

9. ChĊü udziaáu w biegu zgáasza zawsze przedszkole lub szkoáa, która znajduje siĊ na terytorium danej gminy.   
W kaĪdym momencie trwania kampanii „UzaleĪnia mnie tylko sport” mogą doáączyü do niej nowe zespoáy. 

10. Uczestnicy zostaną podzieleni na nastĊpujące grupy: 

x A – Przedszkolaki - Grupa I 

x B - Uczniowie szkyá podstawowych - Grupa II - 6/7-8/9 lat 

x C - Uczniowie szkyá podstawowych - Grupa III – 10 -11 / 12 lat 

x D – Uczniowie szkyá gimnazjalnych - Grupa IV 

 

III. ZASADY PUNKTACJI 

1. W kaĪdej gminie odbĊdzie siĊ jedno spotkanie rodzinne, podczas którego odbĊdą siĊ biegi.  

2. KaĪdej druĪynie zespoáu bĊdą przyznawane punkty za bieg. KaĪdy zespyá otrzymuje 10 punktów za ukoĔczenie biegu 
przez kaĪdą druĪynĊ (co oznacza, Īe zespyá skáadający siĊ z 5 druĪyn moĪe otrzymaü maksymalnie 50 punktów). 
Dodatkowo przyznane zostanie maksymalnie 15 punktów dla druĪyny, której zawodnik osiągnąá najlepszy czas  
w biegu, najlepsza druĪyna otrzymuje wiĊc 15 punktów dla swojego zespoáu, nastĊpna 14 punktów, itd. 
 

3. ZwyciĊzcą biegu jest zespyá, którego wszystkie druĪyny ukoĔczyáy bieg i zajĊáy w kwalifikacji ogólnej najlepszy wynik. 
Kolejne zespoáy zajmują II, III, IV i V miejsce, itd. 

 
4. Aby zespyá zostaá zakwalifikowany konieczne jest, aby wszystkie druĪyny zespoáu ukoĔczyáy bieg. 

5. Po przeprowadzeniu wszystkich 4 biegów dokonuje siĊ podsumowania i wyboru 3 najlepszych zespoáyw w danej 
kategorii wiekowej. 

6. Zespyá nie musi wziąü udziaáu we wszystkich biegach. Organizator zachĊca i liczy na udziaá wszystkich zespoáyw  
w kaĪdym biegu, jednak nieobecnoĞü na którymĞ z nich, nie skutkuje dyskwalifikacją, a jedynie utratą moĪliwych do 
zdobycia punktów. Dodatkowy walor akcji stanowi wprowadzenie obok idei rywalizacji elementów wspyápracy, 
szacunku i zaangaĪowania kaĪdego czáonka zespoáu. Od kaĪdego uczestnika zaleĪeü bĊdzie sukces zespoáu. 

7. Po kaĪdym biegu, zanotowane zostaną miejsca zawodników oraz przyznane punkty. Protokyá zostanie podpisany 
przez opiekuna biegu, wskazanego przez koordynatora regionu, w którym odbywają siĊ biegi. Dodatkowo protokyá 
podpiszą wszyscy koordynatorzy gmin z subregionu nr I (4 osoby).JeĪeli nie bĊdzie któregoĞ z koordynatorów 
gminnych, podpis záoĪy upowaĪniona przez niego osoba. 

 

IV. NAGRODY GàÏWNE na podstawie 4 biegów: 

1. Zespyá, który zająá I miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzyma Voucher (bon towarowy na sprzĊt sportowy)  
o wartoĞci 300 záotych, przyznawany indywidualnie kaĪdemu czáonkowi zespoáu (10 voucherów x 300 zá).            

2. Zespyá, który zająá II miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzyma Voucher (bon towarowy na sprzĊt sportowy)  
o wartoĞci 200 zá, przyznawany indywidualnie kaĪdemu czáonkowi zespoáu (10 voucherów x 200 zá).  

3. Zespyá, który zająá III miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzyma Voucher (bon towarowy na sprzĊt sportowy)  
o wartoĞci 100 zá, przyznawany indywidualnie kaĪdemu czáonkowi zespoáu (10 voucherów x 100 zá). 
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4. Mając na uwadze walor edukacyjno-profilaktyczny kampanii, aby dany zespyá mógá otrzymaü nagrodĊ, musi jeszcze 
prawidáowo odpowiedzieü na minimum 3 pytania związane z profilaktyką uzaleĪnieĔ oraz sportem. Pytania bĊdą 
przygotowane przez specjalistów i dostosowane do grup wiekowych uczestników. Za przeprowadzenie konkursów 
odpowiedzialny jest koordynator gminy, na terenie której odbywa siĊ spotkanie rodzinne. 

5. Oprócz nagród gáywnych organizator przewidziaá: 

x specjalne koszulki dla zwyciĊzców kaĪdej kategorii biegów (10 osób x 4 kategorie) podczas kaĪdego spotkania 
rodzinnego (4 spotkania rodzinne), 

x gadĪety bĊdące nagrodami w organizowanych podczas biegów konkursach, m.in. z zakresu profilaktyki 
uzaleĪnieĔ (np. opaski, kubki, koszulki, kredki, notesy), 

x dyplomy dla wszystkich przedszkolaków i uczniów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych, którzy ukoĔczą bieg 
podczas kaĪdego ze spotkaĔ rodzinnych, 

x medale dla wszystkich uczestników biegów, którzy pojawią siĊ na ostatnim biegu w subregionie. 

6. Oprócz nagród okreĞlonych w Regulaminie oraz w Zaáączniku nr 1 organizator (gmina) moĪe zagwarantowaü 
dodatkowe nagrody niezaleĪnie od przewidzianych przez organizatora. 

 

V. ZGàOSZENIA 

1. KaĪde przedszkole i szkoáa, które bĊdą chciaáy zgáosiü zespyá do uczestnictwa w biegu, zobowiązane bĊdą do 
wypeánienia odpowiednich formularzy. 

2. Formularze bĊdą umieszczone na stronie www.uzalezniamnietylkosport.pl bądĨ u koordynatorów danej 
gminy/organizatora. 

3. Szkoáa lub przedszkole zgáaszające zespoáy bĊdą zobowiązane do zebrania pisemnych zezwoleĔ na bieg osób 
nieletnich oraz ich opiekunów. Zespyá przystĊpujący do biegu bĊdzie musiaá przekazaü zezwolenia organizatorom  
w dniu pierwszych zawodów. 

4. NaleĪy takĪe wskazaü imiennie opiekuna zespoáu, który bĊdzie siĊ kontaktowaá z koordynatorem swojej gminy  
i organizatorami.   

5. Wypeánienie formularzy oznaczaü bĊdzie akceptacjĊ Regulaminu oraz zgodĊ na przetwarzanie danych osobowych  
w związku z organizacją biegu, w tym do umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej, publikacji wyników 
w mediach, umieszczania zdjĊü. Przetwarzanie danych osobowych odbywaü siĊ bĊdzie zgodnie z prawem na 
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOēCOWE 

1. Podstawowym celem organizacji biegów jest profilaktyka uzaleĪnieĔ w Ğrodowiskach máodzieĪowych. 

2. Organizator przewiduje imprezy wspyátowarzyszące biegom, w tym porady specjalistów oraz konkursy. 

3. KaĪdy organizowany bieg bĊdzie posiadaá wáasny regulamin okreĞlający szczegyáowo miejsce i czas rozgrywania 
zawodów. Niemniej niniejszy dokument stanowiü bĊdzie zawsze jego zaáącznik.  

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu naleĪy do gminy/organizatora. 
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