REGULAMIN
II BIEG BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – ECHO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
KRAKÓW 2016
2 CZERWCA 2017, BŁONIA - kamień papieski

I. Cel imprezy:
- promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób o różnym statusie materialnym i
społecznym
- stworzenie możliwości udziału w aktywnościach sportowych najbiedniejszym
- wyrównanie szans w dostępie do wydarzeń sportowych
- zwiększanie zainteresowania aktywnym trybem życia i ogólną kulturą fizyczną - nie tylko
jednorazowo, ale także w dłuższej perspektywie
- zachęcenie do samodzielnego uprawiania sportu
- promocja stylu życia opartego na równowadze miedzy rozwojem ciała a ducha
- wpływanie na lepszą kondycję dzieci, dzięki czemu jako ludzie dorośli będą dłużej sprawni i
samodzielni, a także dłużej będą zaangażowani w życie społeczne
- pobudzane aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie
aktywności fizycznej
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób szczególnie z rodzin biedniejszych
- przeciwdziałanie otyłości i promowanie zdrowego stylu życia
- celem będzie wsparcie idei miłosierdzia w kontekście powstałego turystycznego Szlaku Bożego
Miłosierdzia oraz wzmocnienie echa Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
- Poprzez aktywność sportową - promocja miejsc turystycznych, kulturalnych związanych
z ideą/kultem Miłosierdzia Bożego.
- Wskazanie – poprzez organizację Biegu - na różne, uniwersalne aspekty Światowych Dni
Młodzieży; w tym, m. in.:
* wartości związane z młodością oraz wsparciem/pomocą innym;

* integracyjny potencjał takich przedsięwzięć sportowych;
* walory poznawcze inicjatywy w zakresie turystycznym i sportowym, społecznym i kulturalnym;
* promocja nowego turystycznego Szlaku Miłosierdzia Bożego, którego powstanie jest planowane
w ramach inicjatyw ŚDM i który stanie się stałym elementem turystycznej topografii Polski;
* promocja stylu życia, który łączy w sobie wartości duchowe z aktywnością fizyczną, wartości
kulturowe z wartościami edukacyjnymi;
* organizacja imprezy o otwartym charakterze;
* budowanie poczucia wspólnotowości między uczestnikami oraz obserwatorami biegu.
II. Organizatorzy:
Fundacja Pełni Kultury
ul. Czerwone Maki 45 lok. 96, 30-392 Kraków
Osobą odpowiedzialną za organizację biegu jest Prezes Fundacji Pełni Kultury
Paweł Mierniczak: biuro@pelnikultury.pl, www.pelnikultury.pl
Współpraca:
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Miasto Kraków
- Pracownia Twórcza ARETE

III. Termin i miejsce wydarzenia:
Wydarzenie odbędzie się 2 czerwca 2017 roku (piątek) w Krakowie na Błoniach przy kamieniu
papieskim
Baza wydarzenia – zapisy, start, meta, posiłek – kamień papieski na Błoniach od godz. 8.00
godz. 9.00 – 12.00 biegi w kategoriach:
• dzieci do lat 7 grupa „Jadwiga” – dystans ok 200 m
• dzieci od lat 8 – 10 grupa „Faustyna” – dystans ok 400 m
• młodzież w wieku od 11-13 lat grupa „Jan Paweł II” – dystans ok 600 m

• młodzież od 14 roku życia grupa „Szymon” – dystans ok 1 000 m
Przez wolontariuszy wyłonieni zostaną zwycięzcy 1,2 i 3 miejsca w każdej kategorii. Po
ukończeniu biegu każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom i medal.
W programie także:
* gry i zabawy dla dzieci - pracownia twórcza Arete
* prezentacje na temat sportu osób z dysfunkcją wzroku i słuchu
* prezentacje form udostępniania kultury osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu
* dla wszystkich uczestników wydarzenia bezpłatny poczęstunek oraz upominki i dyplomy
Udział w biegu i warsztatach jest bezpłatny!
Zapraszamy do wspólnej zabawy, propagowania idei integracji, aktywności;
Chętnych do startu oraz wolontariuszy zapraszamy do wypełnienia formularza, który dostępny jest
na stronie www.pelnikultury.pl i odesłanie na adres mailowy biuro@pelnikultury.pl

V. Zasady uczestnictwa:
• Wydarzenie ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni
• Udział w wydarzeniu jest bezpłatny
• Uczestnicy wydarzenia otrzymują przy zapisie na miejscu biegu pakiet startowy –
w którym znajduje się numer startowy.
Dotyczy niepełnoletnich uczestników biegu:
• W momencie weryfikacji-odbioru pakietu startowego oraz podczas biegu i po, obecność
opiekuna jest obowiązkowa
• Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie
i po biegu.
• Opiekunowie dostarczą podpisane przez Rodzica bądź opiekuna prawnego oświadczenie o stanie
zdrowia dziecka i zgodę na uczestnictwo, które znajdują się na stronie Internetowej Organizatora
www.pelnikultury.pl
• Rodzic lub opiekun prawny dziecka oświadcza, że zapoznał się z regulaminem biegu
• Zgłaszający do biegu Rodzice lub Opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich
wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu
Dotyczy pełnoletnich uczestników biegu:

• Uczestnicy dostarczą podpisane oświadczenie o stanie zdrowia i zgodę na uczestnictwo dokument znajdujący się na stronie Internetowej Organizatora www.pelnikultury.pl i wysyłają na
adres mailowy biuro@pelnikultury.pl
• Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, co
stanowi warunek dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu. W czasie weryfikacji w Biurze
Zawodów w dniu rozgrywania zawodów od godz. 8.00 wydawane będą pakiety startowe.
• Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie poleceń Organizatorów
i służb porządkowych.
• W trakcie biegu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie
trasy biegu i dbanie o środowisko naturalne.
• Uczestnicy biegu powinni zabrać ze sobą na trasę ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed
deszczem.
• W przypadku wycofania się z biegu uczestnik powiadamia Organizatora.
• Rodzice bądź opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka
podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list
startowych
i
wyników
zawodów,
dla
potrzeb
związanych
z
organizacją
i promocją imprezy przez Fundację Pełni Kultury, z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwone Maki 45/96,
zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U.
z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), a także na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach
informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Organizatora. Dane osobowe uczestnika mogą być
przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprez sportowych na podstawie umów
powierzenia, zgodnie z art. 31 ww. ustawy.
VI. Zgłoszenia:
Zgłoszenia online przyjmowane będą od 9.05.2017r. – 1.06.2017 do godziny 18.00 poprzez
formularz zgłoszeniowy, który można pobrać na stronie internetowej Organizatora
www.pelnikultury.pl , który należy wysłać na adres mailowy biuro@pelnikultury.pl oraz przy
kamieniu papieskim w dniu wydarzenia.
VII. Klasyfikacje i nagrody:
Uczestnicy biegu podzieleni są wg. kategorii wiekowych: dla dzieci od lat 7 do lat 10, od 11-13 roku
życia oraz młodzieży od 14 – 17 roku życia i dorosłych (od 18 roku życia).
VIII. Zasady bezpieczeństwa:

1) Wszystkie samochody biorące udział
z ratownikami medycznymi.

w biegu będą oznakowane

np.

Ambulans

2) Wszyscy uczestnicy startując w biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu biegu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
Organizatora.
3) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w biegu jest równoznaczny
z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
uczestników od jego stosowania.
VIII. Świadczenia od Organizatora:
- udział w biegu jest bezpłatny
- bezzwrotny pakiet startowy
- opieka medyczna
- poczęstunek
- dyplomy dla uczestników

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

