Regulamin
wyścigu - zabawy rowerowej
KINDER „Szybszy od powietrza”
o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa
w dniu 15.09.2019 r.
do startu dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych
1. Organizator:
Urząd Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
Osoby wyznaczone do kontaktu:
Pan Michał Ślęzak – tel. 660295150
Pani Agnieszka Michałek – tel. 41 394 26 69 wew. 160

a)
b)
c)
d)

2. Cel wyścigu – zabawy rowerowej:
Działania ekologiczne na rzecz ochrony środowiska.
Popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.

3. Uczestnictwo:
W zabawie rowerowej mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Należy zgłosić dziecko
telefonicznie 41 394 26 69 wew. 160 do dnia 13.09.2019 r. lub bezpośrednio w dniu zabawy
w namiocie organizatora w godz. 13:15 – 14:00. Dziecko ma prawo startu w zabawie
rowerowej po podpisaniu przez rodzica stosownego oświadczenia. Dzieci biorą udział
w zabawie tylko pod stałą opieką osobą dorosłej. Każdy zawodnik otrzyma od organizatora
pakiet startowy – numer startowy, czapka z daszkiem, odblask oraz medal za udział
w zmaganiach.
Start na własnych rowerach. Dopuszczalne są rowery: biegowe, na czterech kółkach, na dwóch
kółkach.
Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do zabawy rowerowej, tym samym oświadczają, że :
– akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania,
– wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka) przez Gminę
Włoszczowa zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO,
– wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem, a także wyniki
z jego danymi osobowymi mogły być opublikowane na stronie internetowej organizatora i w
mediach.
4. Kategorie wiekowe i nagrody:
Organizator podzieli dzieci na kategorie wiekowe:
I grupa – rocznik 2016 (dziecko mające 3 lata, chłopcy i dziewczynki)
II grupa – rocznik 2015 (dziecko mające 4 lata, chłopcy i dziewczynki)
III grupa – rocznik 2014 (dziecko mające 5 lat, chłopcy i dziewczynki)
IV grupa – rocznik 2013 (dziecko mające 6 lat, chłopcy i dziewczynki)
V grupa – rocznik 2012 (dziecko mające 7 lat, chłopcy i dziewczynki)

VI grupa – rocznik 2011 (dziecko mające 8 lat, chłopcy i dziewczynki)
VII grupa – rocznik 2010 (dziecko mające 9 lat, chłopcy i dziewczynki)
W każdej kategorii wyłonione zostanie I, II i III miejsce, które zostanie nagrodzone pucharem,
pamiątkowym dyplomem i medalem. Wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu zmagań
ostatniej grupy.
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej liczby zawodników.
Organizator poinformuje o ewentualnych zmianach podczas wydarzenia.
5. Trasa
Dzieci z grup I - IV będą miały do przejechania dystans około 300 m – 400 m.
Organizator będzie modyfikował długość trasy, w zależności od wieku dzieci oraz warunków
atmosferycznych panujących w dniu zabawy.
Dzieci z grup V – VII będą miały do przejechania tor przeszkód (będą elementy takie jak:
slalom, pachołki). Liczy się precyzja, dokładność, spryt.
Organizator przed startem poinformuje uczestników w jaki sposób będą liczone punkty.
Start pierwszej grupy przewidziany jest na godz. 14:00. Jest to czas orientacyjny i może ulec
zmianie (ze względu na liczbę uczestników i zapisy).
6. Miejsce
Zabawa rowerowa odbywać się będzie przy wyłączonym ruchu drogowym na ul. Żwirki
we Włoszczowie .
7. Uczestnicy zabawy rowerowej zobowiązani są do:

 Posiadania kasków rowerowych.
 Obowiązują zasady „fair play” wśród uczestników np. zabrania się popychania dziecka
na trasie przez rodziców.
 Przestrzegania regulaminu wyścigu - zabawy rowerowej KINDER „Szybszy
od powietrza” oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom osób
odpowiedzialnych za przeprowadzenie zabawy.
 Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób
trzecich organizator nie odpowiada.
 Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki
spowodowane przez uczestników zabawy rowerowej w których brali oni udział.

