Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka NA 100%
I. ORGANIZATOR
1. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ Aperio „
,KRS 0000316579 , ul Górki 10 60-204 Poznań www.aperio.org.pl
II. CELE
1. Rozpowszechnienie informacji o możliwości przekazania 1 % podatku na
rzecz Stowarzyszenia Aperio: KRS 0000316579.
2. Popularyzacja wiedzy na temat autyzmu i metod terapii dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Wsparcie finansowe podopiecznych Stowarzyszenia Aperio w Przedszkolu
Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem nr 135 w Poznaniu przy ul. Płowiecka 5
prze przekazanie całego zysku osiągniętego z ww. biegu.
4. Promocja Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”
– organizacji od wielu lat wspierającej dzieci z autyzmem i ich rodziny w Poznaniu .
5. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu oraz propagowanie
kontaktu z naturą jako sposobu wpływania na zdrowie psychofizyczne człowieka
6. Rozpowszechnianie idei pomagania potrzebującym, każda osoba biorąca udział w
biegu, pomaga.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 w Wielkopolskim Parku Narodowym. Meta
w Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, start w
okolicy wejścia głównego do Muzeum. Biegi dziecięce i młodzieżowy odbędą się w
granicach Muzeum.
2. Dystans dla biegaczy wynosi:
a. Bieg główny: 5km, 10km
b. Marsz Nordic Walking 5km
c. Biegi dziecięce: 200m, 600m, 1000m
d. Bieg młodzieżowy: 2000m
3. Starty nastąpią w godzinach:
10:00 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 6 lat rocznik 2012 i młodsze)
10:05 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 6 lat rocznik 2012 i młodsze)
10:15 - start biegu 600m (dziewczynki i chłopcy w wieku 7-9 lat roczniki 2011-2009)
10:30- start biegu 1000m (dziewczynki i chłopcy w wieku 10-12 lat roczniki 2008-2006)
10:45 - start biegu 2000m (młodzież w wieku 13-15 lat roczniki 2005-2003)
Bieg główny i marsz NW:
11:30 – bieg główny 10 km
11:35 – bieg główny 5 km
11:38 – marsz Nordic Walking 5km
4. Trasa biegów głównych i marszu przebiegać będzie ścieżkami leśnymi i polnymi.
Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej na
stronie www.biegpoznaniaka.pl. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
IV. LIMIT CZASU
1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę 45 minut.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
V. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu,
opłacenie pakietu startowego przelewem oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas
odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty
rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co
do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do

zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie,
że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 5 i 10 km oraz marszu Nordic Walking jest
ograniczona do 400 osób (trasy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego). W biegach
dzieci i młodzieży (200m,600m,1000m, 2000m) limit wynosi 200 osób ( biegi odbywają się
na terenie Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
W każdym poszczególnym biegu dzieci i młodzieży limit uczestników wynosi 45 osób.
Organizator w każdym momencie może zmienić ww. limity.
4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą dnia 18 kwietnia 2018 lub do wyczerpania
w/w limitu. W dniu zawodów będzie możliwość zgłoszenia maksymalnie 20 osób.
5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet
startowy. O kolejności przyjmowania zgłoszeń na listę startową decyduje czas rejestracji
i data wpływu na konto.
6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 21 kwietnia 2018 w biurze zawodów w
godzinach 9:00 do 11:00.
7. Biuro zawodów będzie mieściło się w Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie – na głównym placu. Biuro będzie czynne w dniu
zawodów w godzinach od 9:00 do 11:00
VI. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa:
• w biegu na dystansie 5 km – osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy
• w biegu na dystansie 10 km - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy
• w marszu Nordic Walking na dystansie 5 km – osoby, które ukończyły 16 rok życia do
dnia imprezy
• w biegu 2000m – młodzież w wieku 13-15 lat
• w biegu na dystansie 1000m – dzieci w wieku 10-12 lat
• w biegu na dystansie 600m – dzieci w wieku 7-9 lat
• w biegu na dystansie 200m – dzieci w wieku 6 lat i młodsze
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu”
podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w
dniu zawodów.
3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia
mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej, czy innego ubezpieczenia
nie wymienionego w tym miejscu, z tytułu chorób i uszkodzeń jakie mogą wystąpić w
związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego
tytułu odpowiedzialności.
4. W pakiecie startowym biegów 5 i 10 km, marszu NW 5km oraz biegach dzieci i
młodzieży uczestnicy otrzymują numer startowy, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal,
napój oraz posiłek regeneracyjny.
5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych na
numerze startowym.
Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej na wierzchniej warstwie odzieży.
Zniszczenie, modyfikacja, zgubienie numeru startowego w trakcie biegu lub celowe
zasłanianie go przy przekraczaniu linii mety będzie skutkować dyskwalifikacją.
Numer startowy wraz z chipem nie podlega zwrotowi po biegu.
6. Zawodnicy, którzy zarejestrują się i opłacą wpisowe w terminie do 14 kwietnia
2018 otrzymają numer startowy ze swoim imieniem.

7. Zabrania się uczestniczenia w biegu osobom, które nie odebrały numeru startowego w
biurze zawodów. Wyjątek stanowią opiekunowie dzieci startujących w biegach
dziecięcych, którzy mogą biec wraz ze swoim podopiecznym.
8. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.
9. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
wideo lub audio-wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz
wskazanym przez niego podmiotom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo
licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką
oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza
lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do
promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w
imprezie,
3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach
internetowych, plakatach i bilbordach,
7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
8. publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Bieg Poznaniaka dla
Przedszkolaka w postaci zdjęć z trasy.
Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz
sponsorom sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku Uczestnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w zakresie nie
szerszym niż zakres udzielonej im licencji.
10.Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w
formularzu zgłoszeniowym, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci
imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku, w przekazach
telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej np. lista startowa, wyniki
itp. oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestnika
informacji organizacyjnych dotyczących Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka oraz
Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ Aperio” i podmiotów
z nim związanych. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
VII. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w Biegu 10 km; 5 km; marsz Nordic Walking 5 km
 Pakiet w wersji A – 39 zł opłata do 15 marca 2018
 Pakiet w wersji A – 44 zł opłata od 16 do 18 kwietnia 2018
 Pakiet w wersji A – 59 zł opłata w dniu zawodów 21 kwietnia 2018








Pakiet w wersji B – 64zł pakiet z pamiątkową koszulką techniczną ( do 15 marca
2018)
Pakiet w wersji B – 69zł pakiet z pamiątkową koszulką techniczną ( od do 15
marca 2018 do 14 kwietnia 2018)
Pakiet w wersji B – 84 zł pakiet z pamiątkową koszulką techniczną (w dniu
zawodów 21 kwietnia 2018). Ilość koszulek będzie ograniczona.


2. Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi 19 zł do 15 kwietnia 2018.
Pamiątkową koszulką techniczną dla dzieci i młodzieży – cena 25zł zamawiana
przy rejestracji do 14 kwietnia.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
4. Opłat można dokonywać:
- w dniu zawodów - gotówką w Biurze Zawodów
- podczas rejestracji za pomocą przelewów do 18 kwietnia 2018 do godziny 23:59.
6. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości
i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
7. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 5 i 10 km oraz marszu Nordic
Walking 5km będą uzyskane wyniki według elektronicznego pomiaru czasu brutto.
2. Klasyfikacja w biegach 5 km, 10 km oraz marszu Nordic Walking – 3 pierwsze
miejsca kobiet i mężczyzn. Dodatkowo dla biegu na dystansie 10 km będzie prowadzona
klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych: mężczyzn i kobiet:
Kobiety/ Mężczyźni – K/M - do 39 lat
Kobiety/ Mężczyźni - KM - od 40 lat
Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalne nie będą dekorowani w
kategoriach wiekowych. Nagrody nie dublują się.
3.Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej
chłopcy i dziewczynki - 3 pierwsze miejsce chłopców i dziewczynek w każdej
kategorii wiekowej.
4. Klasyfikacja drużynowa – bieg 10 km:

A. W klasyfikacji drużynowej – występuje tylko na dystansie 10km - mogą wziąć
udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, oraz grupy zawodników
startujące pod wspólną nazwą.
B. Drużyna składa się z minimum 4 osób bez względu na płeć. Organizator nie określa
górnej granicy liczby członków drużyny. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną
drużynę. Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną
nazwę swojego zespołu podczas rejestracji, w formularzu zgłoszeniowym w rubryce „ klub”
poszczególnych uczestników (Klub Sportowy Arena, KS Arena, K.S. Arena – to nie są te
same drużyny, nazwy muszą być identyczne)
C. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie biegu minimum 4 osób z drużyny.
D. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto
osiągniętych przez jej 4 zawodników. Wygrywa drużyna, której suma 4 najlepszych czasów
jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników
reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
E. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi
się podziału na kategorie wiekowe.

F. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w
klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników
(wyższa liczba zawodników - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników
w drużynie.
G. Trzy najlepsze drużyny otrzymają nagrody.
IX. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać
do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt do przedstawiciela organizatora – Piotr Domański tel. +48 608204003,
email: info@biegpoznaniaka.com
2. Kontakt do Stowarzyszenia Aperio: Lidia Domańska info@aperio.org.pl
3. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne
dla wszystkich uczestników.
4. Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci.
5. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza że zawodnik
lub jego Rodzic/Opiekun prawny wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy
medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w
bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu
organizatora.
6. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością
lub uczestnictwem w biegu.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.
8. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegpoznaniaka.pl
9. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu
przeprowadzenia imprezy pn. Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka na 100% oraz realizacji
celów określonych przez organizatorów w regulaminie.
10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz jest zwolniony z obowiązku
naprawienia takich szkód.
11.Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony
do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez
Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli
Organizatora podczas Biegu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i
ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi
imprezy Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu
obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej. Na stronie internetowej
www.biegpoznaniaka.pl i FB – Bieg poznaniaka znajdują się najbardziej aktualne informacje
dotyczące biegu i ewentualnych zmianach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na
szkodę Organizatora.
13.Organizator nie zapewnia prysznicy.
14.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne chyba, że zagrażały by
zdrowiu lub życiu Uczestników.
15. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu oraz
Organizator ostatecznie rozstrzyga wszelkie sporne kwestie.

16. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub
podpisze własnoręcznie ( w imieniu osób niepełnoletnich podpis składa Rodzic/Opiekun
prawny ) oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. Dodatkowo uczestnik
przez fakt uczestnictwa w biegu lub marszu potwierdza że jego/ podopiecznego stan
zdrowia pozwala na wzięcie udziału w zawodach sportowych i że nie występują u niego/ u
podopiecznego przeciwskazania zdrowotne.
17. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
18.Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na
własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że
udział w imprezie Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że
zawodnik lub jego Rodzic/Opiekun prawny ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w imprezie Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko, wyłącznie na własną odpowiedzialność.
19.Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu
przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się
wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych
jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej
wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator
zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których zostanie
stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator zastrzega
sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
Uwaga: Niedopuszczalne jest zaśmiecanie trasy Biegu przez wszelkiego rodzaju opakowania
po odżywkach, suplementach czy napojach. Śmieci wyrzucamy tylko do przeznaczonych do
tego koszy lub zabieramy je ze sobą. W związku z tym, że Bieg odbywać się będzie na
terenie WPN należy stosować się do regulaminu WPN dostępnego na stronie
http://www.wielkopolskipn.pl/index.php/park/kategoria/pl/regulamin/20
.

