PROPOZICE

REGISTRACE:



ONLINE
do 30.4.2020 na odkazu https://www.darujme.cz/projekt/1202639
V případě registrace do 15.4.2020 budou mít běžci v kategoriích 2km a 5km na
startovním čísle uvedené celé jméno. Závodníci v dětských kategoriích budou mít
na startovním čísle uvedeno celé jméno a ročník.
STARTOVNÉ:
1) Běžecké kategorie:
DOSPĚLÍ 400,- Kč
DĚTI A DOROST 50,- Kč
2) Procházka pro rodiny
RODINA (2 dospělí + děti) 400,- Kč
Prezence registrovaných online bude probíhat ve stejných časech jako registrace na
místě. Po příchodu se dostavte k našemu registračnímu stánku.



NA MÍSTĚ
500,- Kč (DOSPĚLÍ A PROCHÁZKA PRO RODINY)
50,- Kč (DĚTI A DOROST)
Otevření registrací 3.5.2020
1)
2)
3)
4)

DĚTSKÉ BĚHY 13:00 – 15:00 (podle jednotlivých kategorií viz níže)
2 km DOSPĚLÍ A DOROST 13:00 – 15:30
5 km DOSPĚLÍ A DOROST 13:00 – 16:30
PROCHÁZKA PRO RODINY 13:00 – 17:30

BĚŽECKÉ KATEGORIE


DOSPĚLÍ A DOROST (15-18 let) 2km a 5km



DĚTI 50m, 150m, 250m, 400m, 500m
rozdělení tratí podle věku (ročníku narození)

HARMONOGRAM:
14:15 krátká rozcvička u pódia
14:20 přesun na trať
START 14:30
Kategorie 50m: ročníky 2016-2018
(uzavření startovací listiny 14:20)

START 14:40
Kategorie 150m: ročníky 2013-2015
(uzavření startovací listiny 14:30)
START 14:50
Kategorie 250m: ročníky 2011-2012
(uzavření startovací listiny 14:40)
START 15:00
Kategorie 400m: ročníky 2010-2009
(uzavření startovací listiny 14:50)
START 15:10
Kategorie 500m: ročníky 2006-2008
(uzavření startovací listiny 15:00)
15:30 vyhlášení výsledků dětských kategorií
Každý běžec se registruje zvlášť.
Při registraci na místě pro kategorie 2km a 5km (500 Kč) dostane dospělí závodník speciální
hlasovací purpurové srdíčko, kterým podpoří nemocnici podle svého výběru tak, že jej vhodí
do hlasovacího tubusu – místo bude označeno.
Muži/ženy a dívky / chlapci běží vždy zvlášť v každé kategorii.
Dítě registruje jeho zákonný zástupce.
Běžecké závody bez časomíry.
Tratě budou značeny.
Věcné ceny pro první tři ve všech běžeckých kategoriích.
Každý zaregistrovaný běžec získává automaticky také registraci na naši PROCHÁZKU PRO
RODINY.
V případě registrace skupiny - kolektiv z práce, atletický tým, třída nebo tým zdravotníků napište na info@nedoklubko.cz

PROCHÁZKOVÁ TRASA PRO RODINY S DĚTMI
STARTOVNÉ: 400 Kč předem - 500 Kč na místě
Délka trasy max 1km
Časová náročnost 30 - 60 minut
9 stanovišť je inspirováno našimi omalovánkami

DEVATERO SIL, KTERÉ PROVÁZÍ MIMINKA DO DLANĚ
LÁSKA, ODHODLÁNÍ, BOJOVNOST, VÍRA, DŮVĚRA, POROZUMĚNÍ, NADĚJE, POKORA A VDĚČNOST.

Účastníci procházky obdrží na registraci PRŮVODCE PROCHÁZKOVOU TRASOU s mapou
areálu a seznamem stanovišť. Při registraci na místě (500 Kč) obdrží rodina také speciální
hlasovací purpurové srdíčko, kterým podpoří svou nemocnici tak, že jej vhodí do hlasovacího
tubusu – místo bude označeno.
Naší procházky se může zúčastnit každý i bez registračního poplatku. Trasu je možné si projít
i bez příspěvku nemocnici. Za poplatek 100 Kč na místě obdrží účastník naše omalovánky a
hrací kartu.
Registrace účastníků bude probíhat online od 3.2.2020. do 30.4.2020 a je možná i na místě
3.5.2020 od 13:00 do 17:30. Při příchodu obdrží účastníci procházky hrací kartu a tašku, do
které budou na trase sbírat dárky za splnění úkolu. Není nutné dodržet pořadí stanovišť.
Startovné pro rodinu je jednotné pro celou skupinu.
Trasu je možné absolvovat v jakémkoliv věku, s kočárkem, na koloběžce nebo i na odrážedle.
V případě, že vyplníte počet dětí v rodině při registraci online na procházkovou trasu do
15.4.2020, obdrží každé vaše dítě na trase dárek.
Pravidla:
 každý registrovaný je povinen uhradit registrační poplatek, v případě že poplatek není
uhrazen do 3.5.2020, registrace bude zrušena.


on-line registrace bude uzavřena 30. 4. 2020, při registraci do 15.4.2020 budou mít
běžci na startovních číslech uvedeno jméno.



registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním na účet
pořadatele,



registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný,



pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na
to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne,



závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních
podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout
start závodu, nebo ho úplně zrušit.



po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích
přísně zakázán,



pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou
účastí v závodě nebo jeho sledováním,



organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez
předchozího oznámení,



pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení,



startovní balíčky, které si běžci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch
pořadatele, nelze je vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat,



pořadatel závodu neručí za odložené věci,



každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla
tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko,
je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny
pořadatele a pořadatelské služby a účastní se dobrovolně,



veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu
mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci partnerů závodu
bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu,



každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které
pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách



pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez
předchozího oznámení.

Záchranná služba:
Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle po celou dobu závodu.
Program:
bude uveřejněn na webových stránkách pořadatele
Technické zázemí:
Podium, stany pořadatele, stan na převlékání, mobilní toalety, místo na přebalování dětí,
občerstvení, stánky partnerů.
Dopravní spojení a parkování:
Parkování v okolí obory Hvězda. Doprava MHD dle jízdního řádu.
Pořadatel:
Nedoklubko z.s.
V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 IČ: 265 96 784
Nedoklubko je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. L 70369
e-mail: info@nedoklubko.cz, telefon: +420 608 888 778

