
 Regulamin biegu dla dzieci: 

XXVI Memoriał im. ks. dra Bolesława Domańskiego 

I. CEL IMPREZY: 

• popularyzacja biegów ulicznych jako najprostszej formy rekreacji, 
• rozwijanie zdrowej rywalizacji sportowej wśród dzieci, 
• pozyskanie środków na leczenie STEFANA STĘŻEWSKIEGO – propagowanie działań 

charytatywnych, społecznych jako lekcja postawy obywatelskiej i świadomości społecznej 
wobec najbardziej potrzebujących; 

II. TERMIN: 

XXVI Memoriał im. ks. dra Bolesława Domańskiego - odbędzie się w dniu 24.04.2021 r. 

III. MIEJSCE 

• 77-424 Zakrzewo, Promenada, przy wiacie – wejście od ul. Kłopockiej 

IV. ORGANIZATORZY I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

• GMINA ZAKRZEWO, 
• PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. DR BOLESŁAWA DOMAŃSKIEGO W ZAKRZEWIE  
• GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
• JEDNOSTKI OSP Z GMINY ZAKRZEWO 

V. PROGRAM WYDARZENIA 

godz. 10.20 – uroczyste otwarcie; 

Część I – Biegi dziecięce (odrębny regulamin dostępny na stronie www.zakrzewo.org.pl ) 

Kategoria biegowa dystans 
Przedszkole:  
Dziewczynki 3 – 4 lata 60 m   godz. 10:30 
Chłopcy 3 – 4 lata  60 m   godz. 10:35 
Dziewczynki 5 – 6 lat 100 m   godz. 10:40 
Chłopcy 5 – 6 lat 100 m   godz. 10:45 
Szkoła Podstawowa:  
Dziewczęta klasy I- II 200 m   godz. 11:00 
Chłopcy klasy I - II 200 m   godz. 11:05 
Dziewczęta klasy III - IV 300m   godz. 11:10 
Chłopcy klasy III - IV 300m   godz. 11:15 
Dziewczęta klasy  V - VI 400m   godz. 11:20 
Chłopcy klasy  V - VI 400m   godz. 11:25 
Dziewczęta klasy VII - VIII 500m   godz. 11:30 
Chłopcy klasy VII - VIII 600m   godz. 11:35 

http://www.zakrzewo.org.pl/


godz. 12.00 – dekoracja dzieci 

VI. ZAPISY 

• Zapisy dzieci: Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. dr B. Domańskiego, ul. M. M. Gąszczak 
29, 77-424 Zakrzewo tel. 672667129 e-mail: pspzakrzewo@wp.pl 

• Zapisy dzieci nieuczęszczających do szkół i przedszkoli z terenu gminy Zakrzewo – w biurze 
zawodów w dniu 24 kwietnia 2021 r. (wiata przy Promenadzie w Zakrzewie) 

VII. LICZBA UCZESTNIKÓW 

Przewidywana liczba uczestników – ok. 100 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

VIII. KLASYFIKACJA W BIEGACH DLA DZIECI 

• bieg dzieci przedszkolnych: za miejsca I – III – wyróżnienie, każdy uczestnik otrzyma medal 
na mecie, bieg ma charakter rekreacyjny 

• Biegi dla dzieci szkolnych: za miejsca I – III– wyróżnienie, każdy uczestnik otrzyma medal 
na mecie. 

XIX. TRASA 

1. START: Promenada. Poszczególne linie startów zostaną namalowane na kostce brukowej, 
którą pokryta jest promenada.. 

2. META: 77-424 Zakrzewo, Promenada, przy wiacie– wejście od ul. Kłopockiej 

XX. ZASADY DODATKOWE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZY W CZASIE PANDEMII COVID-19 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników 
biegu Organizator nakłada obowiązek stosowania się do obowiązującego reżimu sanitarnego. 
Zasady dotyczące sytuacji mogą być dynamiczne i mogą ulegać restrykcjom lub poluzowaniu. 
Rodzice dzieci zapisanych na bieg zobowiązują się tym samym śledzić informacje Organizatora 
dotyczące tych zmian i bezwzględnie się do nich stosować. 

1. Opiekun prawny uczestnika zawodów oświadcza, że jego dziecko bierze udział w zawodach 
dobrowolnie i na własne ryzyko.  

2. Pomimo przyjętych niniejszych wytycznych, mających na celu maksymalne ograniczenie 
podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje. 

3. Opiekunowie prawni dzieci zapisanych na bieg, którzy podejmą decyzję o udziale 
w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli - będą robić to na własne ryzyko. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 
osób biorących udział w zawodach  w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej 
wymienionych przepisów przez uczestników zawodów. 

5. Każdy uczestnik zawodów winien posiadać przy sobie maseczkę.  
6. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania należy zachowywać 

1,5 metrowy dystans społeczny. 
7. Uczestnikiem Memoriału może być wyłącznie osoba, która jest zdrowa, nie ma kaszlu, 

kataru, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niej żadne inne niepokojące objawy 
chorobowe w ciągu ostatnich 14 dni.  



8. Uczestnik Memoriału, jak i osoby wspólnie zamieszkujące gospodarstwo domowe nie 
mogą być objęte kwarantanną. 

9. Uczestnik Memoriału lub jego prawny opiekun, będąc całkowicie świadomym zagrożenia 
epidemicznego, mającego obecnie miejsce w kraju, nie będzie wnosił skarg, zażaleń, 
pretensji do Organizatora biegu w razie zarażenia COVID-19. 

10. Zawody odbędą się bez udziału publiczności. 
11. Na terenie zawodów będą umiejscowione punkty dezynfekcji rąk. 
12. Na terenie zawodów, poza udziałem w biegu, wymagane jest posiadanie założonej 

maseczki lub innej osłony nosa i ust. 
13. Po przekroczeniu linii mety, uczestnik biegu powinien w miarę możliwości jak najszybciej 

opuścić strefę START/META. 
14. Zasady działania biura zawodów będą mogły zostać zmienione i opisane odpowiednio 

wcześniej, zgodnie z aktualnie panującymi warunkami. Może się zdarzyć, że zawodnicy 
otrzymają przedziały czasowe, w których muszą się stawić po odbiór pakietów startowych 
w celu uniknięcia nadmiernego gromadzenia się.  

Zawodnicy, przed pobraniem pakietu startowego w biurze zawodów, mogą być wyrywkowo 
wytypowani do bezdotykowego pomiaru temperatury. Zawodnicy z wynikiem powyżej 38o nie 
będą dopuszczeni do zawodów i poproszeni o natychmiastowe opuszczenie terenu zawodów. 

 

 


