REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU BIEGOWEGO SZKÓŁ
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
I. ORGANIZATOR
Organizatorem festiwalu jest Klub Sportowy Ski Test Kraków z siedzibą w Krakowie, działający w
formie stowarzyszenia na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach,
ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku oraz statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
II. PARTNERZY
Głównym partnerem i stroną finansującą jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerami Akademia Wychowania Fizycznego, Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Lekkiej Atletyki.
III. GŁÓWNE CELE
1. Upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez udział w
zawodach.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz wychowania patriotycznego
poprzez sport z wykorzystaniem ważnych wydarzeń historycznych.
3. Promocja aktywności fizycznej, rywalizacji w duchu fair play oraz zdrowego stylu życia.
IV. PODSTAWOWE INFORMACJE
Na festiwal składa się: Sztafeta Stulecia o Puchar PKOl, halowa sztafeta o Puchar AWF Józefa
Piłsudskiego, Młodzieżowa Mila Niepodległości o Puchar MSiT.
V. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa w festiwalu mają tylko i wyłącznie uczniowie pozytywnie zweryfikowani
przez organizatora i umieszczeni na liście startowej. Reprezentacje szkół wybierane są przez
grono pedagogiczne, zgłoszenia indywidualne odbywać się będą za pomocą formularza on-line.
2. Oficjalne zgłoszenie reprezentacji (w przypadku szkół) lub przesłanie formularza
zgłoszeniowego (uczestnicy indywidualni) jest jednoznacznym potwierdzeniem akceptacji
regulaminu.
3. Dokonując zgłoszenia dyrektor szkoły zaświadcza, że stan zdrowia zgłoszonych uczniów
umożliwia im udział w biegu i odbywa się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Za
zawodników niepełnoletnich zgłoszonych indywidualnie, oświadczenie o braku przeciwwskazań do
udziału w biegu podpisują rodzice/opiekunowie.
4. Organizator – Klub Sportowy Ski Test Kraków - nie zapewnia uczestnikowi biegu jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,

odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z udziałem w zawodach
oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
5. Podczas biegu – od startu do mety - wszyscy uczniowie muszą mieć numery startowe
przymocowane do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru w części lub w całości bądź jego
modyfikacja jest zabroniona.
6. Organizator przydzieli w pobliżu miejsca startu i mety szkołę lub inną bazę z szatniami dla
wszystkich uczestników. Utrzymanie porządku leży po stronie opiekunów i rodziców.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Ostateczne zgłoszenia reprezentacji szkół należy przesłać drogą mailową do dnia 31
października na adres organizatora: skitest@tlen.pl lub biuro@biegstulecia.pl. Potwierdzeniem
zgłoszenia jest wniesienie opłaty wpisowej na konto klubu: BSR 92 8589 0006 0000 0031 9388 0001.
Każda szkoła może zgłosić reprezentację składającą się z 6 uczniów. Zgłoszenie większej liczby
uczestników wymaga zgody organizatora i odbywa się w miarę wolnych miejsc. Zgłoszenia
indywidualne prowadzone będą przez formularz zgłoszeniowy on-line.
2. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczennicy/ucznia, rok urodzenia, rozmiar koszulki
do startu w biegu (S, M, L, XL) oraz dane kontaktowe opiekuna.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej lub zaproszenia
do udziału w zawodach uczniów z listy rezerwowej, jeśli takowa powstanie.
4. Uzasadnione zmiany w składzie reprezentacji danej szkoły są możliwe do 24 godzin przed
startem, czyli do godz. 10:30 w dniu 9 listopada.
VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. W każdym biegu składającym się na festiwal prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa. Podstawą
ustalenia klasyfikacji indywidualnej w Młodzieżowej Mili Niepodległości będą uzyskane wyniki według
pomiaru czasu zatwierdzone przez sędziego głównego PZLA. Klasyfikacja drużynowa - suma wyników
czterech najlepszych uczniów bez względu na płeć i wiek.
2. Osoba na mecie nie posiadająca numeru startowego nie będzie sklasyfikowana.
3. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do sędziego
głównego PZLA, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
4. Zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej Młodzieżowej Mili Niepodległości otrzymają statuetki. Za
miejsca I-III w klasyfikacji zespołowej reprezentacje otrzymają puchary. Wszyscy, którzy osiągną metę
medale i dyplomy.
VIII. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Kontakt do organizatora: koordynator projektu tel. 784 400 502, mail: skitest@tlen.pl lub
biuro@biegstulecia.pl
2. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.

3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe (powyżej 200 zł) pozostawione w szatni. Te
należy przekazać opiekunowi.
5. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna jego interpretacja.
6. Informacje, wyniki, relacje, zdjęcia zamieszczone będą w zakładce Festiwal Szkół na stronie
www.biegstulecia.pl
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów oraz
sporządzenia klasyfikacji.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje publikację
imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW
Regulamin Mili Niepodległości o Puchar Ministerstwa Sportu i Turystyki
X. TERMIN, MIEJSCE i GODZINA STARTU
1. Bieg odbędzie się 11 listopada 2018 roku w Warszawie.
2. Miejsce: Centrum Olimpijskie przy PKOl.
3. Start nastąpi o godzinie 10:30.
XI . DYSTANS, POMIAR CZASU
1. Dystans - 1918 m.
2. Pomiar czasu – ręczny.
3. Bieg odbywać się będzie pod nadzorem licencjonowanych sędziów PZLA oraz obsługi medycznej.
4. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
5. W pakiecie uczestnika uczniowie otrzymają numer startowy, agrafki do jego przypięcia i

koszulkę, w której muszą pokonać trasę, a po ukończeniu biegu - pamiątkowy medal i dyplom,
napoje i posiłek regeneracyjny.
Regulamin Sztafety Stulecia o Puchar PKOl
X. TERMIN, MIEJSCE i GODZINA STARTU
1. Bieg odbędzie się 10 listopada w Warszawie na terenie AWF przy ul. Marymonckiej 34.
2. Długość dystansu – 4x800 m
3. Start o godzinie 11:11.
XI. ZASADY STARTU i POMIAR CZASU
1. Sztafety mogą być złożone z 4 dowolnie wybranych uczniów (płeć/wiek)
2. Pomiar czasu ręczny.
3. Bieg odbywać się będzie pod nadzorem licencjonowanych sędziów PZLA oraz obsługi medycznej.
4. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
Regulamin halowej sztafety o Puchar AWF Józefa Piłsudskiego
X. TERMIN, MIEJSCE i GODZINA STARTU
1. Bieg odbędzie się 10 listopada w Warszawie w hali lekkoatletycznej AWF przy ul. Marymonckiej
34.
2. Długość dystansu – 4x200 m
3. Start o godzinie 10:00.
XI. ZASADY STARTU i POMIAR CZASU
1. Sztafety mogą być złożone z 4 dowolnie wybranych uczniów (płeć/wiek)
2. Pomiar czasu ręczny.
3. Bieg odbywać się będzie pod nadzorem licencjonowanych sędziów PZLA oraz obsługi

