BIEG LICZBY PI (3,14)
I. Sztab organizacyjny

 Zespół nauczycieli matematyki z Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku:
Monika Skwarek, Maria Lelakowska, Agnieszka Kałuża – Horbaczewska, zwanymi dalej jako
Organizatorzy

II. Termin i miejsce


13.03.2020, Boisko sportowe przy ul. Szczecińskiej 36 w Słupsku

III. Cel imprezy

 Popularyzacja dnia liczby Pi,
 Pogłębianie wiedzy uczniów na temat matematyki, a w szczególności liczby Pi,
 Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych,
 Propagowanie aktywności fizycznej jako najprostszego sposobu dbania o zdrowie fizyczne
i psychiczne,
 Wspólna integracja młodzieży z Zespołu Szkół Informatycznych

IV. Dystans

Zawodnicy będą mieli do pokonania łącznie 3,14 km, tyle ile wynosi słynne przybliżenie liczby Pi
do części setnych (czyli jest to łącznie ok 8 pętli po 400 m). Drużyny będą startować w zespołach
3 – osobowych na zasadzie sztafety naprzemiennej. Każdy zespół pokonuje trasę w swoim
tempie, dystans można pokonać w części lub całości marszem. Poczekamy cierpliwie na mecie na
ostatniego zawodnika. Zależy nam na dobrej zabawie, a nie zawziętej rywalizacji.

V. Charakter imprezy:

Impreza ma charakter matematyczno -sportowy.

VI. Uczestnictwo:

 W imprezie mogą brać udział tylko uczniowie bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania
sportu i posiadających ubezpieczenie NNW,
 Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest dopełnienie formalności u jednego z nauczycieli
matematyki zgodnie z regulaminem (dostarczenie podpisanych zgód, osoby niepełnoletnie
zgody rodzica) oraz pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą,
 W imprezie może wziąć udział każdy – nie ma ograniczeń wiekowych
 Ustala się limit zawodników: 10 drużyn 3 osobowych zgłoszonych w terminie do 03.03.2020r.
 Każdy zespół, zgłaszający swój udział musi posiadać na sobie własnoręcznie wykonany strój,
koszulkę itp. promujący święto liczby Pi, kreatywność i pomysłowość mile widziana

VII. Wstępny program minutowy:

10:30 – zbiórka drużyn startujących pod szkołą
10:40 – wspólne przejście z opiekunami na boisko sportowe
10:45 – rozgrzewka uczestników
11:00 – start biegu
11:30 – zakończenie biegu
11:40 – wyłonienie zwycięzców, podsumowanie, foto
11:50 – wspólne przejście do szkoły
12:00 – integracja przy ognisku

VIII. W ramach startu w biegu uczestnik otrzymuje

 Numer startowy, dostęp do wody, pamiątkowy medal, foto relację, pomiar czasu,
kiełbaskę na ognisku integracyjnym i obsługę uczniów z punktu medycznego
 Dla najlepszej drużyny (czytaj najszybszej) i drużyny z najbardziej kreatywnym strojem
promującym liczbę Pi przewidziane są drobne gadżety

IX. Pomiar czasu

 Każda drużyna 3 – osobowa otrzyma swojego sędziego, który będzie mierzył czas i
okrążenia

X. Numery startowe

 Każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia w widoczny sposób numeru startowego
na piersi bądź brzuchu.
 Zawodnicy chowający numery startowe pod odzieżą mogą zostać zatrzymani przez
osoby odpowiedzialne za bieg, do momentu poprawnego przyczepienia numeru.

XI. Trasa

 Zawody odbędą się na boisku sportowym przy ul. Szczecińskiej 36 w Słupsku, tzw
„Rolniczak”.
 Punkt z wodą usytuowany będzie bezpośrednio za metą.
 Start i meta będą odpowiednio oznaczone

XII. Wyniki

 Oficjalne wyniki biegu zostaną podane do wiadomości najszybciej jak to możliwe, zaraz
po skończeniu biegu przez ostatniego zawodnika
 Wyniki zwycięzców zostaną opublikowane na stronie szkoły www.zsi.slupsk.pl.
 Oficjalne wyniki są nieodwołalne.

XIII. Bezpieczeństwo

 Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają uczniowie Medycznego Liceum
Ogólnokształcącego i Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w punkcie medycznym
oraz nauczyciele

 Na polecenie osób z punktu medycznego oraz nauczycieli uczestnik musi niezwłocznie
zejść z trasy, w przypadku sytuacji niepokojącej

XIV. Ochrona danych osobowych

 Administratorem danych osobowych uczestników jest Zespół Szkół Informatycznych
M.Łach, J.Stępnik sp.j. z siedzibą przy Koszalińskiej 9 w Słupsku, tel.598456-070, adres email: sekretariat@zsi.slupsk.pl, szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne na
stronie: http://www.zsi.slupsk.pl/index.php?go=rodo_uczniowie
 Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez
okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszego biegu.
 Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3
UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i
zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1
UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna
zgoda osoby, której dane dotyczą.
 Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c)
usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody
na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi
jednak udział w niniejszej imprezie.
 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w
niniejszym biegu.

XV. Postanowienia końcowe:

 Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas biegu i za szkody
wyrządzone przez uczestników,
 Uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW we własnym
zakresie,
 Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,
 Zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony
regulamin, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w
biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,
 Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów niebezpiecznych dla innych
uczestników, środków odurzających, dopingujących, nielegalnych substancji oraz
napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom imprezy zabrania się
posiadania oraz używania wspomnianych wcześniej środków i substancji zarówno przed,
jak i w trakcie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do
udziału w biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie
jakichkolwiek wymienionych wyżej substancji i napojów.

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do osób odpowiedzialnych za organizację,
czyli nauczycieli matematyki, w sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga
Organizator.

XVI. Kontakt

Nauczyciele matematyki w Zespole Szkół Informatycznych, osobiście lub e-mailowo:
Monka Skwarek monikaskwarek@interia.pl
Agnieszka Kałuża – Horbaczewska amw7@wp.pl
Maria Lelakowska bebiko_5@poczta.fm

