REGULAMIN
Mistrzostw Wielkopolski Pracowników Pomocy Społecznej w Biegu na
1500 m
Gostyń
19

kwietnia 2015 roku start godz. 12.10

I. CEL
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród pracowników pomocy
społecznej.
2. Podnoszenie sprawności fizycznej pracowników JOPS.
3. Popularyzacja biegania wśród pracowników pomocy społecznej.
4. Promocja Gminy Gostyń.
5. Bieg odbędzie się w ramach obchodów 25 – lecia istnienia Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.
II. ORGANIZATORZY
1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu,
III. Partnerzy:
1. Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu
3. Gmina Gostyń
IV. TERMIN i MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się dnia 19.04.2015 r. (niedziela)
2. Start biegu: godz.12.10 (start i meta na stadionie Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9a).
3. Długość trasy: kobiety i mężczyźni 1500 m
4. Limit czasowy do pokonania trasy 0,5 h.
V. UCZESTNICTWO
1. Bieg jest organizowany dla pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Wielkopolski.
2. Prawo do startu mają: pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
(przy weryfikacji obowiązuje dokument potwierdzający powyższe założenia).
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zapisy drogą e-mailową do dnia 16 kwietnia 2015 roku na adres:
pawel.walkiewicz@mgops.gostyn.pl
2. Dodatkowe zapisy prowadzone będą w dniu imprezy od godz. 11.00 - 11.50 w
biurze biegu -

konieczny dowód osobisty.

3. Uczestnicy, zgłaszając się do biegu, oświadczają, że nie mają żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w takiej imprezie. Wszyscy zawodnicy
startują na własną odpowiedzialność.
4. Biuro zawodów: budynek szatni na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1
czynne w dniu imprezy tj. 19 kwietnia 2015r r. od godz.11:00.
5. Osoby do kontaktu:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu
ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
Paweł Wałkiewicz, pawel.walkiewicz@mgops.gostyn.pl, tel. 65 572 01 11 wew.28
VI. NAGRODY
1. Zwycięzcy otrzymują puchary – 3 w kategorii kobiet oraz mężczyzn.
2 . Uczestnicy biegu otrzymają po biegu medal okolicznościowy.
VIII. SPRAWY FINANSOWE
1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
2. Pobyt i przyjazd zawodników na koszt własny.
3. Opłata startowa – bezpłatnie.
IX. BIURO ZAWODÓW
1. Budynek szatni na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 czynne w dniu
imprezy tj. 19 kwietnia 2015r. od 11:00 do 11:50.
W Biurze Zawodów nastąpi weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów
startowych.
2. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu biegu.
X . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
3. Organizator zapewnia talon na posiłek oraz napoje po zakończonym biegu.
4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu
zobowiązany do jego przestrzegania.

Organizatorzy:

i jest

