РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ
Міжнародного благодійного забігу на підтримку дітей в Україні “Back to School”
(International Run Supporting Children in Ukraine “Back to School”)
1. МЕТА МІЖНАРОДНОГО БЛАГОДІЙНОГО ЗАБІГУ НА ПІДТРИМКУ ДІТЕЙ В
УКРАЇНІ “BACK TO SCHOOL” (далі – Забіг) – згуртувати житомирян, друзів Житомира та
України у різних куточках світу шляхом організації та проведення міжнародного благодійного забігу
задля допомоги в організації повноцінного навчального процесу учнів в Україні за умов
повномасштабної війни
2. ЗАВДАННЯ ЗАБІГУ:
-

згуртувати житомирян та друзів Житомира для допомоги дітям в Україні, які постраждали від
війни;

-

провести офлайн забіг у Житомирі та ще мінімум у 5-ти партнерських містах в Європі, в т.ч. – у
Польщі, Португалії та ін.;

-

залучити до участі в офлайн форматі забігу близько 500 осіб у Житомирі та стільки ж – у
містах-партнерах забігу; загальна кількість учасників забігу – понад 2500 осіб;

-

організувати також змогу взяти участь у міжнародному благодійному забігу у форматі онлайн.
Загальна кількість учасників онлайн-забігу – від 500 осіб;

-

зібрати кошти для придбання меблів, обладнання та техніки, проведення ремонтних робіт в
освітніх навчальних закладах, в т.ч. облаштування навчальних приміщень, де тимчасово
навчатимуться учні Житомирського ліцею №25, що був зруйнований 04.03.2022 року внаслідок
ракетного обстрілу російськими загарбниками;

-

привернути суспільну увагу в Україні та за її межами до проблеми доступу до важливості
навчання дітей, в тому числі в умовах війни.
3. ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАБІГУ ТА ФОРМАТ:
В місті Житомир забігу відбудеться: 04 вересня 2022 року (неділя).

Інші міста-партнери забігу можуть приєднатися до визначеної дати – 04 вересня 2022 р. або ж
провести забіг в іншу дату, більш прийнятну для себе, впродовж двох наступних тижнів з дати
офіційного проведення.
У Житомирі місцем старту та фінішу офлайн забігу є територія зруйнованого ліцею №25. В
інших містах-партнерах забігу локації, дати та час проведення забігу визначають організатори.
Благодійний індивідуальний забіг передбачає подолання дистанції в 3 км та 5 км.
Увага! Зважаючи на високий ризик та небезпеку, що викликана можливими авіаударами зі
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сторони російських окупантів, у Житомирі проведення забігу передбачено в онлайн форматі, хоча
організатори розглядають також і офлайн забіг, як можливий, у разі отримання погодження
Житомирської військової цивільної адміністрації та відповідних безпекових структур.
Партнери-організатори забігу за межами України мають змогу організувати офлайн забіг, який
передбачає подолання дистанції в 3 км та 5 км у день офіційного проведення забігу по визначеному
маршруту або взяти участь онлайн та подолати обрану дистанцію впродовж двох наступних тижнів від
дати проведення заходу.
При реєстрації на участь у забігу є змога обрати або офлайн, або онлайн формат.
В разу участі онлайн - учасник долає дистанію у 3 км та 5 км по власно вибраному маршруту
впродовж двох тижнів. Дати заліку подолання дистанції - 04.09 - 18.09.2022.
4. ОРГАНІЗАТОРИ ЗАБІГУ:
Ініціатор та координатор забігу – Благодійна організація “Фонд громади Житомира”.
Організатори забігу в Житомирі – Благодійна організація “Фонд громади Житомира”,
спортивний клуб “Make Me Tri”, Житомирська міська рада.
Організатори забігу в Гдині – OCR Park (м. Гдиня), Міська рада міста Гдиня.
Організатори забігу в містах-побратимах з інших країн (інформація уточнюється).
Забіг здійснюється Фондом громади Житомира в межах проєкту «Екстрена підтримка
фондів громад» в рамках Угоди між Фондом Ч.С. МОТТА та Громадською організацією
«Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання».
5. РЕЄСТРАЦІЯ НА УЧАСТЬ У ЗАБІГУ
Участь у забігу передбачає благодійний організаційний внесок. Вартість благодійного
оргвнеску для учасників в Україні: 300 грн (базовий внесок) та додаткові внески (на вибір): 100 грн,
200 грн, 300 грн чи 500 грн.
Вартість благодійного оргвнеску для учасників за межами України: 18 EUR та додаткові внески
(за бажанням).
Благодійні кошти, отримані від учасників забігу у всіх містах-партнерах забігу, будуть
спрямовані на благодійні цілі, в тому числі для придбання меблів, обладнання та техніки, проведення
ремонтних робіт в освітніх навчальних закладах, а також облаштування навчальних приміщень і
укриттів у них, де тимчасово навчатимуться учні Житомирського ліцею №25, що був зруйнований
04.03.2022 року внаслідок ракетного обстрілу російськими загарбниками.
Учасники допускаються до забігу за умови належної і своєчасної реєстрації на забіг. Реєстрація
учасників в Україні проводиться за посиланням: https://forms.gle/zh7BMfximWwWPAdf7 на сайті Фонду
громади Житомира – http://www.fondgromady.org.ua/. Електронна реєстрація учасників відкрита з
29.07.2022 року по 29.08.2022 року. Реєстрація в день проведення забігу проводиться на місці офлайн
старту.
Кожен учасник повинен заповнити і надати організаторам Заяву та згоду на участь учасника у
міжнародному благодійному забігу на підтримку дітей в Україні “Back to School” / International
Run Supporting Children in Ukraine “Back to School” (Додаток Б).

2

Реєстрація учасників у містах-партнерах відбувається на відповідних сайтах організаторів
забігу.
Стартовий пакет для учасників онлайн участі надсилається електронною поштою та включає в
себе лист про реєстрацію, стартовий номер та медаль фінішера. Доставка стартового пакету
здійснюється Новою Поштою та/або електронною поштою (у разі, якщо медаль буде електронною). ЇЇ
вартість включена у вартість стартового пакету.
Учасники офлайн забігу отримують стартовий пакет, який включає в себе стартовий номер та
ін.. Фінішна медаль видається у фінішному коридорі.
Видача стартових наборів для учасників офлайн забігу в м. Житомир (04 вересня 2022 р):
03 вересня 2022 р., субота, 18:00 – 20:00 на вул.Михайлівській у наметі організаторів.
04 вересня 2022 р., неділя, 8:00 – 9:00, за адресою: Житомир, вулиця Мала Бердичівська 18,
Житомирський ліцей №25.
6.ПРОГРАМА ЗАБІГУ
Програма офлайн забігів схожа у всіх містах-партнерах забігу (часові рамки та заходи можуть
різнитися). Головна умова – збереження центральної ідеї та змісту заходу.
Час

Активності

08:00

Відкриття стартового містечка

08:10 – 09:00

Видача стартових пакетів

09:00 – 09:40
09:40 – 09:50

Привітальне слово від організаторів заходу. Телеміст із містами-побратимами, які
одночасно доєднуються до заходу.
Руханка

09:50 – 09:55

Інструктаж для учасників дистанції 3 і 5 км.

09:55

Відкриття стартового коридору

10:00

Старт 3 і 5 км

10:00 – 11:00

Приблизний фініш учасників

11:45

Заключне слово від організаторів

12:00

Закриття стартового містечка

7. РЕЗУЛЬТАТИ ЗАБІГУ
У Житомирі забіг не обліковується електронною системою хронометражу. Кожен учасник
обліковує свій результат самостійно, використовуючи спеціальні додатки в мобільному телефоні або
спортивні трекери (крокоміри). Кожен учасник може розмістити своє фото з результатом у соціальних
мережах та помітити хештегом #Back to School.
Серед учасників офлайн та онлайн забігу, які виклали свої фото з відповідним хештегом в
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соціальних мережах, будуть розіграні подарунки. Подарунки розігруються випадково, за допомогою
системи random.
В інших містах-партнерах забігу організатори самостійно визначають, чи буде застосовуватись
система електронного хронометражу.

8. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАБІГУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ
Увага! З 24.02.2022 в Україні діє воєнний стан через повномасштабне вторгнення росії на
територію нашої держави. У зв'язку із цим Фактичний старт забігу, у випадку його проведення офлайн,
може бути відмінено через неможливість безпечного проведення заходу, в тому числі - через затяжну
повітряну тривогу та небезпеку нападу зі сторони загарбників. Рішення про скасування фактичного
забігу за визначеним маршрутом приймає Організатор. У випадку відміни забігу учасник долає
дистанцію за правилами онлайн участі у забігу.
Кожен учасник забігу зобов'язаний пройти в найближче укриття у разі оголошення
повітряної тривоги під час проведення Заходу.
9. БАЗОВІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗАБІГУ
-

Організатор Заходу залишає за собою право вносити зміни в програму Заходу;
Організатор Заходу залишає за собою право скасувати Захід (до або під час проведення) через
форс-мажорні обставини;
Кожен учасник Заходу добровільно бере участь у забігу, визнаючи всі ймовірні ризики для
власного здоров'я під час і після його закінчення;
Кожен учасник Заходу бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і здатність
завершити обрану дистанцію забігу;
Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка покриває участь у
спортивних змаганнях (або страховка від нещасних випадків);
Організатор Заходу не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження, погіршення
фізичного стану, які учасник забігу зазнав під час проведення забігу;
Організатор Заходу не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника забігу
після проведення забігу;
Організатор Заходу не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або пошкодження
особистих речей), які учасник Забігу поніс під час проведення Заходу;
Організатор Заходу не несе відповідальності за будь-які збитки, пошкодження або іншу шкоду,
завдану під час Заходу учасниками або глядачами Заходу.
10. ОСОБИСТІ ДАНІ

Кожен учасник забігу дає автоматичну згоду на обробку особистих даних та використання
фото-, відео- або аудіоматеріалів з його участю і без узгодження з ним, в т.ч. для реклами заходу без
будь-якої компенсації з боку організатора Заходу.
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Додаток А
Карта забігу,
5000 м (два кола по 2500 м) та одне коло - приблизно 3000 м
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Додаток Б
Стартовий номер _______
ЗАЯВА ТА ЗГОДА
на участь учасника
у міжнародному благодійному забігу на підтримку дітей в Україні “Back to School” / International Run
Supporting Children in Ukraine “Back to School”
Я,____________________________________________________________________________________________
(П.І.Б)
паспорт серії «_______» №______________виданий________________________________________________
_______________________________________________________________________ «_____»_____________р.,
«____»__________ _____ року народження (далі - «Учасник»), прошу зареєструвати мене до участі у Заході,
легкоатлетичному забігу на відстань 5000 м.
Міжнародний благодійний забіг на підтримку дітей в Україні “Back to School” / International Run
Supporting Children in Ukraine “Back to School” далі (Захід), що відбудеться 4 вересня 2022 р. у місті Житомир.
При цьому я усвідомлюю та погоджуюсь, що:
1. Ризики отримання травми та/або смерті від діяльності, пов'язаної із участю у Заході, є високими та включають,
зокрема: інфаркт; інсульт, вірогідність смерті; вивихи; розтягнення; переломи; синдром перевантаження; травми,
спричинені транспортними засобами та інші. Всі названі ризики (та інші, не включені до наведеного переліку) я
усвідомлюю та всю відповідальність за них беру на себе. Правила, закріплені в Регламенті Заходу, спеціальне
обладнання та особиста дисципліна можуть зменшити ризик настання серйозних травм та/або смерті, проте не
виключають існування таких ризиків.
2. Після повного ознайомлення із Регламентом Заходу, розміщеним у мережі Інтернет на офіційному сайті
www.fondgromady.org.ua, я свідомо і добровільно допускаю і приймаю всі ризики, як ті, що вказані в п. 1, так і
будь-які інші, що можуть виникнути під час проведення Заходу, а також беру на себе повну відповідальність за
свою участь у даному Заході та за будь-які наслідки для мого здоров’я та/або життя.
3. Я добровільно погоджуюся дотримуватися зазначених у Регламенті Заходу умов участі. Якщо мною буде
встановлено будь-яку небезпеку для мого здоров’я та/або життя під час участі в Заході, я зобов’язуюсь негайно
добровільно припинити участь у Заході та повідомити про дану небезпеку відповідальній особі.
4. У разі виникнення в мене майнового права на відшкодування збитків та/або моральної шкоди та/або будь-яких
витрат, пов’язаних із лікуванням, відновленням психічного стану, реабілітацією тощо у зв’язку з настанням
будь-якої з невідкладних обставин, вказаних в п. 1 даної Заяви, я, здійснюючи своє право на відмову від
майнового права згідно з ч. 3 ст. 12 Цивільного кодексу України, відмовляюсь від права на відшкодування збитків
та/або моральної шкоди та/або будь-яких витрат, пов’язаних із лікуванням, відновленням психічного стану,
реабілітацією тощо від Організаторів та її посадових осіб, керівників, представників, директорів, агентів та/або
співробітників, підрозділів та/або правонаступників, а також їх незалежних підрядників, фінансуючих установ,
спонсорів, рекламодавців, волонтерів і, у відповідних випадках, власників та орендодавців приміщень, що
використовуються для проведення Заходу. Дана відмова є дійсною як для мене, так і для моїх правонаступників,
особистих представників та/або членів сім’ї.
5. Я надалі погоджуюся відшкодувати будь-які збитки, витрати, забезпечити юридичний захист та звільнити від
майнових та немайнових претензій Організаторів щодо будь-якої відповідальності, витрат, претензій або
необхідності сплати збитків та/або моральної шкоди та/або будь-яких витрат, пов’язаних із лікуванням,
відновленням психічного стану, реабілітацією, заподіянням шкоди честі, гідності фізичної особи, діловій
репутації фізичної або юридичної особи тощо у разі нанесення мною будь-яких ушкоджень, травм, каліцтв,
смерті та/або збитків здоров’ю та/або майну третьої особи у зв'язку з участю у Заході.
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6. Я підтверджую, що станом на дату проведення Заходу я досягнув(-ла) повних ______ років, не маю жодних
захворювань, травм і вад, які могли б перешкоджати безпечній участі у Заході, що я фізично здоровий(а) і
достатньо підготовлений(-а) для участі у всіх видах діяльності, пов'язаної із Заходом. Моя участь у Заході є
цілком добровільною.
7. Я погоджуюсь на надання першої допомоги та/або іншого медичного лікування у разі ушкодження, травми або
хвороби, що виникли під час проведення Заходу, і цим звільняю Організаторів від будь-якої можливої
відповідальності або претензій, що виникають внаслідок надання першої допомоги та/або іншого медичного
лікування.
8. Організатори зберігають за собою право на власний розсуд відкладати, скасовувати або змінювати порядок
проведення Заходу у зв'язку із воєнним станом, погодними умовами, стихійним лихом або іншими чинниками, що
не контролюються Організаторами і які можуть вплинути на здоров'я та/або безпеку учасників без здійснення
відшкодування будь-яких витрат.
9. Я надаю Організаторам дозвіл на створення, використання, в тому числі опублікування, відтворення, публічний
показ (публічну демонстрацію), повторне оприлюднення, переробку, внесення інших змін, розповсюдження
шляхом продажу або будь-яким іншим чином фотографій, інших художніх творів або будь-якого іншого
зображення мене під час участі у Заході або пов'язаній діяльності з будь-якою метою на необмежений строк. При
цьому я відмовляюся від отримання будь-якої оплати за створення та/або подальше використання фотографій та
інших художніх творів.
10. Я надаю Організаторам дозвіл безоплатно знімати на фото-, кіно-, теле-, відеоплівку мою діяльність під час
проведення Заходу, і надалі використовувати будь-яким чином без попередньої згоди, в тому числі
опубліковувати, здійснювати відтворення, публічний показ (публічну демонстрацію), повторне оприлюднення,
здійснювати переробку, вносити інші зміни, розповсюджувати шляхом продажу або будь-яким іншим чином, який
Організатори вважатимуть за доцільний. Такий дозвіл включає надання Організаторам права будь-яким чином
відтворювати моє ім'я, прізвище, образ, подобу, голос, фотографію, відеозапис з моїм зображенням і біографічну
інформацію у зв'язку із Заходом без виплати мені будь-якого роду винагороди.
Вважаючи це умовою допуску до участі у Заході, я відмовляюсь від права на відшкодування збитків та/або
моральної шкоди та/або будь-яких витрат, пов’язаних із лікуванням, відновленням психічного стану,
реабілітацією тощо, до Організаторів, а також звільнити Організаторів від усіх теперішніх та майбутніх претензій
відносно моєї участі у Заході або діяльностей, пов’язаних із проведенням Заходу, що можуть бути висунуті мною,
моїми правонаступниками, особистими представниками та/або членами сім’ї.
Я ОЗНАЙОМИВСЯ(-ЛАСЯ) ІЗ ДАНОЮ ЗАЯВОЮ
ПРИЙНЯТТЯ РИЗИКУ, В ПОВНІЙ МІРІ РОЗУМІЮ
ШЛЯХОМ ЇЇ ПІДПИСАННЯ. Я НАДАВ(-ЛА) ПОВНУ
СВОГО ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНУ ГОТОВНІСТЬ ДО
ДОБРОВІЛЬНО І БЕЗ ПРИМУСУ.

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА
УМОВИ І ФАКТ ВІДМОВИ ВІД ПЕВНИХ ПРАВ
ТА ДОСТОВІРНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СЕБЕ, СТАН
УЧАСТІ У ЗАХОДІ. Я ПІДПИСУЮ ДАНУ УГОДУ

Підпис ___________________________________ Дата ___________________________________
Контактна особа при надзвичайній ситуації (обов'язково вказати П. І. Б., телефон)
________________________________________________________________________________________________

Номер телефону учасника ___________________________________________________________
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