
Współzawodnictwo Miejskich Szkół Podstawowych w
Kościerzynie roku szkolnym 2021/2022
w ramach parkrun Rezerwat Strzelnica

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

Organizatorem współzawodnictwa Miejskich Szkół Podstawowych w
Kościerzynie w roku szkolnym 2021/2022 jest Kościerski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Kościerzynie we współpracy z Fundacją parkrun Polska.

II. CEL

Aktywizacja wszystkich chętnych, w tym dzieci i młodzieży szkolnej
miasta Kościerzyna oraz powiatu kościerskiego w ramach
ogólnoświatowej imprezy propagującej aktywność fizyczną, w tym
bieganie i maszerowanie.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Współzawodnictwo szkół odbywać się będzie w ramach spotkań
parkrun, które odbywać się będą w każdą sobotę 2022 r. (od lutego
2022 do czerwca 2022 r.) na terenie Centrum Kultury Kaszubskiej
„Strzelnica”.

2. Planowana godzina startu: 9.00 w Kościerzynie na terenie Centrum
Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” (83-400 Kościerzyna, ul. Strzelnica 2).



3. Organizator zastrzega sobie odwołanie parkrun o czym poinformuje
przynajmniej 5 dni przed planowaną datą edycji parkrun na stronie
parkrun https://www.parkrun.pl/rezerwatstrzelnica/news/ oraz
facebooku parkrun Rezerwat Strzelnica, Kościerzyna.

IV. TRASA

1. Trasa liczy 5 km i przebiega od: Centrum Kultury Kaszubskiej
„Strzelnica” poprzez malownicze tereny leśne i z powrotem.

2. Trasa nie posiada atestu.
3. Nawierzchnia trasy zróżnicowana, w przeważającej części szutrowa.

V. LIMIT CZASU

1. Nie obowiązuje.

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu we współzawodnictwie szkół mają uczniowie, którzy
wcześniej dokonają bezpłatnej, jednorazowej rejestracji pod adresem
www.parkrun.pl/rejestracja, dokonają wyboru szkoły w formularzu
rejestracyjnym oraz będą posiadali kod uczestnika parkrun nadany
po dokonaniu rejestracji.

2. Udział we współzawodnictwie szkół bez dokonania wcześniejszej
rejestracji lub bez kodu uczestnika parkrun skutkuje nie ujęciem
uczestnika w klasyfikacji danej edycji końcowej parkrun Rezerwat
Strzelnica, która dostępna będzie po zakończeniu biegu na
https://www.parkrun.pl/rezerwatstrzelnica/results/latestresults/

3. Warunkiem zaliczenia udziału we współzawodnictwie szkół jest
pokonanie pełnego dystansu trasy (5 km) biegiem, marszem lub w
charakterze wolontariusza.

4. W ramach współzawodnictwa szkół, jej uczestnicy mogą brać udział
w formie biegu lub marszu. W przypadku, gdy uczestnik ze względu
na niepełnosprawność nie może uczestniczyć we współzawodnictwie
na trasie, może uczestniczyć w nim w charakterze wolontariusza. W
przypadku, gdy uczestnik bierze udział w charakterze wolontariusza,
jego udział w takiej formie musi zostać zgłoszony koordynatorowi
parkrun Rezerwat Strzelnica z wyprzedzeniem.

5. Udział we współzawodnictwie szkół odbywa się na zasadach
opisanych w formularzu rejestracyjnym parkrun na stronie
www.parkrun.pl/rejestracja.
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6. Dzieci do lat 11 mogą uczestniczyć we współzawodnictwie szkół pod
warunkiem obecności rodzica lub opiekuna.

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz dostępny
pod adresem www.parkrun.pl/rejestracja,

2. Aby możliwe było sklasyfikowanie uczniów poszczególnych szkół,
uczniowie zobowiązani są do wybrania szkoły, którą reprezentują w
formularzu rejestracyjnym (rozwijana lista):

Szkoła Podstawowa nr 1 - SP1
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - SP2
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - SP3
Szkoła Podstawowa nr 4 - SP4
Ośrodek Szkolny nr 5 - SP5
Szkoła Podstawowa nr 6 - SP6

VIII. KLASYFIKACJE

1. W ramach współzawodnictwa szkół prowadzone będą następujące
klasyfikacje:

● klasyfikacja generalna szkół miasta Kościerzyna i powiatu
kościerskiego (ilość osobo-startów uczniów z danej szkoły bez
podziału na wiek, płeć czy uzyskany wynik w przeliczeniu na ilość
wszystkich uczniów danej szkoły wyrażony w procentach).

● klasyfikacja indywidualna pozostałych zarejestrowanych uczestników
ze względu na płeć i kategorie wiekowe.

2. Klasyfikacja szkół będzie prowadzona na bieżąco i dostępna na FB
Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie.

3. Podsumowanie współzawodnictwa szkół odbędzie się pod
warunkiem odbycia się 10 z zaplanowanych 21 edycji parkrun
Rezerwat Strzelnica.
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IX. NAGRODY

1. Fundatorem nagród jest Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Kościerzynie.

2. Szkoła z największą liczbą punktów otrzyma sprzęt sportowy.
3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej szkół otrzymają

pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy
dyplomy.

4. 30 osób z najlepszą frekwencją otrzyma bilety na lodowisko /luty/ i do
kina /czerwiec/.

5. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają drobne upominki.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Współzawodnictwo szkół odbywać się będzie bez względu na
pogodę, chyba że warunki pogodowe uniemożliwią organizację
parkrun, w ramach którego organizowane jest współzawodnictwo.

2. parkrun jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.
Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego
nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika
w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie
przez zawodnika.

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu
przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Kontakt:

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji - kosir@koscierzyna.gda.pl, tel. 58 580 00 13
Parkrun Rezerwat Strzelnica - rezerwatstrzelnica@parkrun.com
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