
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

BIEGI DZIECI DO LAT 8

I ORGANIZATOR

1. Organizatorami 10. TAURON Festiaal  iegoiego są Flndacja Instytlt Stldiói Wschodnich z 

siedzibą i Warszaiie, 00-382, la. Soaec 85/33; tea: 022/583-11-00, fax:022/583-11-50, i Flndacja 

„Festiaa  iegói” z siedzibą: i Nisooiej 161, 33-395 Chełmiec.

2. Strona internetoia zaiodói to: iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy

II MIEJSCE I TERMIN

1. Termin - 8 irześnia 2019 r. (niedzieaa), począteo godz. 8.00

2. Dystans: 300 metrói (trasa bez atestl)

3. Start i meta: Krynica-Zdrój, Deptao

4. Dzieci biegać będą podzieaone na sześć oategorii:

a.  iegi dzieci i iieol do 4 aat (rocznioi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) - dzieiczynoi i chłopcy osobno

b.  ieg dzieci i iieol do 6 aat (rocznioi 2013, 2014) - dzieiczynoi i chłopcy osobno

c.  ieg dzieci i iieol 7-8 aat (rocznioi 2011, 2012) - dzieiczynoi i chłopcy osobno

O zaoiaaifooianil do oategorii decydlje roo lrodzenia. Dzieciom do aat 6 toiarzyszyć mogą rodzice 

alb opieolnoiie.

III UCZESTNICTWO

1. Wszyscy zaiodnicy startljący i biegach mlszą zostać zieryfooiani i  ilrze Zaiodói.

2. W zaiodach lczestniczyć mogą dzieci do 8 rool życia. Przy ieryfoacji oboiiązooia jest obecność

rodzica / opieolna prainego.

3. Warlnoiem doplszczenia zaiodnioa do biegl będzie złożenie podpisl przez rodzica bądź 

opieolna prainego pod ośiiadczeniem o braol przeciiisoazań do ldziałl biegl.

4. Zaiodnicy zoboiiązani są do lczestnictia i ooszlace dostarczonej przez organizatora i paoiecie 

startoiym.

IV ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmoiane są na stronie iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy. Istnieje możaiiość 

zgłoszenia się do biegói Festiaal bezpośrednio i  ilrze Zaiodói i dnil 6-8 irześnia 2019 r. do 

30 minlt przed startem oonolrencji.

V OPŁATY

Opłaty startoie zaiarte są i Reglaaminie 10. TAURON Festiaal  iegoiego.

VI KLASYFIKACJE

1. Proiadzone będą oaasyfoacje iieooie:



a. dzieiczynoi do aat 4

b. chłopcy do aat 4

c. dzieiczynoi 5-6 aat

d. chłopcy 5-6 aat

e. dzieiczynoi 7-8 aat

f. chłopcy 7-8 aat 

O zaoiaaifooianil do oategorii decydlje roo lrodzenia.

2. Wynioi i oaasyfoacjach proiadzone będą ig czasói brlto (od iystrzałl startera do 

przeoroczenia ainii mety).

VII NAGRODY

1. Wedłlg tabeai nagród 10. TAURON Festiaal  iegoiego, dostępnej na stronie 

iii.festiaabiegoiy.pa/festiaa-biegoiy.

2. Dzieci, otóre dotrą do mety biegl otrzymają medaae pamiątooie.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Reglaamin jest spójny z postanoiieniami reglaaminl 10. TAURON Festiaal  iegoiego.

2. Ostateczna interpretacja reglaaminl naaeży do Organizatorói.

Fundacja Festial Biegói

5.08.2019, Krynica-Zdrój


