Regulamin
Zawody Global Academy w Czwórboju

I. ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów Global Academy w Czwórboju, zwanego dalej Zawody, jest Fundacja Woodrun,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763764 z siedzibą w Koszarawie. Za
część spraw z organizacją Zawodów odpowiada Urząd Gminy Jeleśnia, co jest uregulowane stosowną
umową z Organizatorem.

II. CEL

1. Popularyzacja sportu a w szczególności lekkiej atletyki wśród młodzieży i mieszkańców Gminy
Jeleśnia. Zachęcanie nieaktywnych dotąd osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń
fizycznych.
2. Przedstawienie założeń programu Global Academy - systemu przygotowania uzdolnionej
lekkoatletycznie młodzieży do dalszego rozwoju kariery sportowej. Przeprowadzenie dla osób
chętnych testów związanych z naborem do programu Global Academy 2021 / 22.
3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

III. TERMIN, MIEJSCE I ZASADY ZAWODÓW.

1. Zawody odbędą się w dniu 23.10.2021 r w Jeleśni, na boisku Szkoły Podstawowej nr 2, ul.
Żywiecka 17. Początek imprezy nastąpi o godz. 9.30.
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2. Zawody główne będą składać się z rywalizacji czteroosobowych drużyn - reprezentacji szkół.
Każda drużyna musi się składać z uczniów ósmych klas ze szkół podstawowych zaproszonych do
rywalizacji.
3. W skład drużyny wchodzi dwóch chłopców i dwie dziewczynki. Opiekunem drużyny jest
nauczyciel wychowania fizycznego z danej szkoły.
4. Jedna szkoła może wystawić wiele drużyn, bez górnej granicy maksymalnej ich liczby.
5. W skład czwórboju wchodzą 4 konkurencje: bieg na 50 m, skok w dal z miejsca, bieg na 800 m
(dziewczynki) / bieg na 1000 m (chłopcy), rzut piłką lekarską 2 kg. Wyniki w każdej z konkurencji
będą przeliczane na tabele wielobojowe, co pozwoli na obliczenie punktów uzyskanych przez
daną osobę w całym czwórboju. Wynik danej drużyny w Czwórboju równa się sumie punktów w
Czwórboju zdobytych przez każdego z członków drużyny.
6. Zawody dodatkowe będą składać się z rywalizacji dwuosobowych drużyn rodzinnych - “uczeń +
rodzic”, składających się z ucznia, który jest zgłoszony do jednej z czteroosobowych drużyn
reprezentujących szkołę oraz jego lub jej rodzica lub opiekuna prawnego. Rywalizacja drużyn
rodzinnych będzie składała się z tych samych konkurencji, co zawody główne i wg analogicznych
zasad sumowania punktów czwórbojowych.
7. Warunkiem koniecznym dopuszczenia każdego z uczniów do udziału w zawodach jest podpisanie
przez jego Rodzica lub opiekuna prawnego w terminie do 14.10.2021 r oświadczenia przesłanego
do szkół przez Urząd Gminy Jeleśnia ze zgodą na udział dziecka w zawodach oraz podpisanie
niniejszego regulaminu.
8. Dopuszczenie danej drużyny do startu jest możliwe tylko wówczas, jeśli szkoła, która jest
reprezentowana przez tą drużynę prześle w wymaganym terminie do Urzędu Gminy kompletną
listę członków tej drużyny wraz z wymaganymi podpisanymi oświadczeniami Rodziców i
podpisanymi regulaminami.
9. W przypadku, jeśli na zawodach nie stawi się jeden lub więcej członków danej drużyny, na
wniosek nauczyciela wf - opiekuna danej drużyny możliwe jest dokonanie zmiany na inną osobę
tej samej płci oraz przy zachowaniu warunku, że uczeń jest z ósmej klasy, warunkiem koniecznym
pozostaje dostarczenie przy rejestracji w Biurze Zawodów oświadczenie ze zgodą Rodzica lub
opiekuna prawnego na udział dziecka w Zawodach.
10. Dopuszczenie danej drużyny rodzinnej do startu jest możliwe tylko wówczas, jeśli szkoła, która
jest reprezentowana przez tą drużynę prześle w wymaganym terminie do Urzędu Gminy
kompletną listę członków tej drużyny.
11. Szczegółowy godzinowy program zawodów zostanie przekazany do szkół w terminie do
19.10.2021
12. Dodatkowymi zawodami w Czwórboju będzie rywalizacja dwuosobowych drużyn złożonych z
pracowników Urzędu Gminy Jeleśnia (z możliwością startu pracowników urzędów z innych gmin
powiatu żywieckiego). Rywalizacja drużyn rodzinnych będzie składała się z tych samych
konkurencji, co zawody główne i wg analogicznych zasad sumowania punktów czwórbojowych.
Uczestnictwo w zawodach jest uwarunkowane rejestracją w Biurze Zawodów oraz podpisaniem
w Biurze Zawodów przez każdego startującego oświadczenia o starcie na własną
odpowiedzialność.
13. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
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IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. Każdy Uczestnik oraz jego Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z
Regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
2. W czasie trwania Zawodów nad spełnieniem przez każdego ucznia startującego w danej
konkurencji zasad bezpieczeństwa czuwa opiekun drużyny, do której dany uczeń należy.
3. Wszyscy Uczestnicy startujący w zawodach, powinni zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Rejestracja w Biurze Zawodów odbędzie się od 9.45 do 10.15.
4. Podczas weryfikacji Uczestnicy muszą posiadać legitymację szkolną.
5. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i
nieodwołalne.
6. Ubezpieczenie NW dla uczestników zostanie wykupiona przez Urżąd Gminy Jeleśnia.
7. Start w imprezie wiąże się z dobrowolnością podania danych osobowych Uczestnika, jednak bez
ich podania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach.
8. Dane osobowe Uczestników Zawodów będą wykorzystane przez Organizatora na wewnętrzne
potrzeby administracyjne związane z Zawodami. W każdym wypadku dane te będą używane
zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U. 2018 poz.
1000). Osoba uczestnicząca w imprezie ma prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w
dniu imprezy, wypełniając stosowne oświadczenie, którego wzór znajdować się będzie w Biurze
Zawodów.

V. OPŁATY

1. Udział w zawodach jest wolny od opłaty.

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. W Zawodach prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a. Zawody główne w Czwórboju:
● Klasyfikacja najlepszych drużyn
● Dodatkowa klasyfikacja indywidualna - wyróżnienia dla najlepszych.
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b. Zawody dodatkowe w Czwórboju Rodzinnym
● Klasyfikacja najlepszych drużyn
c. Zawody dodatkowe w Czwórboju - “Pracownicy Urzędu Gminy”
● Klasyfikacja najlepszych drużyn
2. Najlepsi w poszczególnych klasyfikacjach zostaną nagrodzeni medalami i nagrodami rzeczowymi,
najlepsza drużyna otrzyma przechodni puchar.

VII. TESTY DO GLOBAL ACADEMY

1. W trakcie trwania Zawodów, Organizator przedstawi opiekunom drużyn - nauczycielom
wychowania fizycznego założenia dotyczące Global Academy. Wraz z wynikami poszczególnych
uczniów w Zawodach będzie to stanowiło podstawę do wyłonienia kandydatów do uczestnictwa
w I edycji Global Academy w sezonie 2021 / 22.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe (zostaną one wydane w Biurze
Zawodów podczas rejestracji) przywiązane z przodu okrycia wierzchniego, na klatce piersiowej.

2. Organizator nie zapewnia depozytu.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.

4.

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator

5. Akceptacja niniejszego regulaminu, dystrybuowanego przez Urząd Gminy Jeleśnia do
poszczególnych szkół oraz podpisanie przez Rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o
zgodzie na wzięcie przez dziecko udziału w Zawodach oznacza potwierdzenie świadomości
ryzyka dla zdrowia, jakie związane jest każdorazowo ze startem w jakichkolwiek zawodach,
zatem również w niniejszych Zawodach.
6. Akceptacja niniejszego regulaminu, dystrybuowanego przez Urząd Gminy Jeleśnia do
poszczególnych szkół oraz podpisanie przez Rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o
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7.
8.

9.
10.
11.
12.

zgodzie na wzięcie przez dziecko udziału w Zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku
dziecka w materiałach zdjęciowych i filmowych, które będą wykonywane podczas trwania
Zawodów i będą używane w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Organizatora
oraz Urzędu Gminy Jeleśnia.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w takim przypadku
szkoły zostaną poinformowane o nich w komunikacie wysłanym z Urzędu Gminy Jeleśnia.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź
częściowo) zachowują ważność.
Wszelkie kwestie sporne dotyczące Zawodów Global Academy w Czwórboju rozstrzyga
Organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
Wszystkie reklamacje dotyczące wyników należy składać na adres mailowy organizatora
biuro@woodrun.pl
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

NINIEJSZY
REGULAMIN
AKCEPTUJĘ
………………………………………………..………………………………………………..

[podpis Rodzica lub opiekuna prawnego ucznia biorącego udział w zawodach]

i
nazwisko
ucznia
Imię
biorącego
………………………………………………………………………..
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zawodach
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