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РЕГЛАМЕНТ
проведення спортивно-благодійного заходу «Пробіг під каштанами»

І. Цілі і завдання
«Пробіг під каштанами» — спортивно-благодійний проект (далі – Захід),
який має на меті:
• привернути суспільну увагу до проблем дитячої смертності в Україні;
• допомогти дитячим медичним закладам у закупівлі необхідного
медичного обладнання та матеріалів тощо;
• посилити позитивне ставлення населення до здорового способу
життя;
• розвивати у людей традицію взаємодопомоги;
• стимулювати соціальну відповідальність бізнесу.

ІІ. Строки і Місце проведення заходу
«Пробіг під каштанами» — щорічний захід, який з 1993 року традиційно
проходить під час святкування Дня Києва в останню неділю травня.
28-й «Пробіг під каштанами» відбудеться 31 травня 2020 року.
Час проведення: 07:30 – 14:00.
Місце проведення: Майдан Незалежності.
Загальний маршрут Заходу:
вул. Хрещатик – пл. Л. Толстого – вул. В.Васильківська –
вул. Саксаганського – вул. Володимирська – вул. Жилянська – вул. Шота
Руставелі – вул. Саксаганського – вул. В.Васильківська – вул. Хрещатик.

IІI. Організація та керівництво проведенням Заходу
Організаторами Заходу виступає:
Благодійна організація «Благодійний фонд «Пробіг під каштанами» (далі –
Оргкомітет), «Маркетингове агентство «DIALLA Communications»,
Київська міська державна адміністрація (КМДА) та Департамент молоді та
спорту Києва.
Президент БО «БФ «Пробіг під каштанами», Кузнєцова Ірина Вікторівна,
діє згідно Статуту.
Організатори відповідають за:
• інформаційне забезпечення учасників;
• залучення коштів для фінансування Пробігу;
• підготовку документів і матеріалів для проведення Заходу;
• надання призів для вручення переможцям;
• оренду споруд, приміщень та технічного інвентарю для проведення
Заходу;
• організацію заходів безпеки та медичного забезпечення Заходу.
ІV. Учасники Заходу
До участі у Заході допускаються особи за умовами належної та своєчасної
реєстрації.
Учасники Заходу – це люди, які оплатили благодійний внесок за участь у
проекті.
Кожен учасник Заходу підтверджуєте свою згоду на свою участь та/або
участь зареєстрованих ним учасників у спортивно-благодійному заході
«Пробіг під каштанами». Учасник розумієте всі ризики, пов’язані з участю
у цьому спортивно-масовому заході. Учасник розуміє, що несе
відповідальність за себе та/або учасника(ів) та зобов'язується
проінформувати всіх зареєстрованим ним учасників про такі ризики. У разі
можливого виникнення нещасного випадку (непередбачених ситуацій) під
час підготовки до Пробігу, під час проведення Заходу і після його
завершення учасник зобов’язується не пред’являти претензії організаторам
заходу, а також вимог з відшкодування збитків та завданої шкоди.
Кожен учасник надає згоду на збір, обробку, використання та передачу
третім особам своїх персональних даних, а також зображень, фото-, аудіота відеоматеріалу, записаного під час заходу, для маркетингових цілей
організаторів та/або третіх осіб.
Кожен учасник підтверджує та погоджується з тим, що йому відомо про
включення інформації до бази персональних даних Благодійної організації

«Благодійний Фонд «Пробіг під каштанами» (далі – Фонд) з метою
забезпечення ефективної діяльності Фонду.
Кожен учасник погоджується з правилами перерахування коштів:
1. Основним об’єктом благодійної діяльності на сайті www.probeg.kiev.ua є
спортивно-благодійний
проект
«Пробіг
під
каштанами».
2. Благодійні внески учасників зараховуються на банківський рахунок
Фонду.
3. Розмір благодійного внеску для участі у заході (проекті) фіксований.
4. Зібрані кошти Фонд направляє на придбання обладнання та необхідних
матеріалів для реципієнтів Заходу. Про наміри та результати допомоги Фонд
публічно повідомляє учасників на сайті, у соціальних мережах та на
ресурсах медіа-партнерів заходу (проекту).
6. Учасник Проекту може також здійснити благодійне пожертвування і не
приймати фізично участь у Заході.
Діти віком до 15 років повинні бути під наглядом батьків або законних
представників.
V. Характер Заходу
Участь у спортивно-благодійному заході «Пробіг під каштанами» не
передбачає особистих, командних чи особисто-командних змагань, за
винятком «Спортивного Пробігу».
VІ. Програма проведення Заходу
З 07:30 до 11:00 31 травня 2020 року учасники можуть отримати стартові
набори у наметі «Видача замовлень» (якщо вони здійснили попередню
оплату на сайті), а також зареєструватися на «Благодійний Пробіг» за
допомогою терміналів, які будуть розміщені у наметі «Реєстрація».
Старти (дистанції Пробігу та вікові обмеження учасників):
1. Пробіг в ходунках
Старт: 09:00
Учасники: малюки у віці від 9 до 14 місяців, які роблять перші кроки.
Маршрут: подіум центральної сцени (10 м).
К-сть учасників: 24 особи.
Реципієнт: Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.
2. Дитячий Пробіг
Старт: 09:30. Старти на «Дитячий Пробіг» будуть з інтервалом у 2-3
хвилини.

К-сть учасників на старти: необмежено
Старт № 1
Учасники: малюки віком до 2 років у візочках, керує процесом мама або
тато.
Маршрут: Майдан Незалежності в арці СТАРТу – розворот біля позначки
50 м і рух у напрямку Майдану Незалежності на фініш (100 м).
Старт № 2
Учасники: малюки віком 3-4 роки у супроводі одного дорослого.
Маршрут: Майдан Незалежності в арці СТАРТу – ФІНІШ біля позначки 50
м (50 м).
Старт № 3
Учасники: діти віком 5-6 років у супроводі одного дорослого.
Маршрут: Майдан Незалежності в арці СТАРТу – розворот біля позначки
50 м і рух у напрямку Майдану Незалежності до арки ФІНІШу (100 м).
Старт № 4
Учасники: діти 7-8 років з одним дорослим.
Маршрут: Майдан Незалежності в арці СТРАТу – вул. Хрещатик – ФІНІШ
в арці біля ЦУМу (500м).
Старт № 5
Учасники: діти 9-11 років.
Маршрут: Майдан Незалежності в арці СТАРТу – вул. Хрещатик –
розворот біля ЦУМу і рух у напрямку Майдану Незалежності на ФІНІШ (1
км).
Старт № 6
Учасники: діти 12-14 років.
Маршрут: Майдан Незалежності в арці СТАРТу – вул. Хрещатик –
розворот в арці біля Бессарабського ринку і рух у напрямку Майдану
Незалежності на ФІНІШ (1,5 км).
Реципієнтом ДИТЯЧОГО ПРОБІГУ є Центр дитячої кардіології та
кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України.
3. Старт Покоління Z
Старт: 10:00
Учасники: 15 – 25 років (за паспортом або станом душі).
Маршрут: арка СТАРТу на вул. Хрещатик – розворот в арці Winner
навпроти Бессарабської площі – рух у напрямку Майдану Незалежності на
ФІНІШ (1,5 км).
К-сть учасників: необмежено.

Реципієнт: проект «Перша професія», який організовує Громадська Спілка
«Освіторія».
4. Спортивний Пробіг
Старт: 10:10
Учасники: професійні спортсмени та учасники зі спеціальною спортивною
підготовкою.
Маршрут: вул. Хрещатик – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська
– вул. Саксаганського – вул. Володимирська – вул. Жилянська –вул. Шота
Руставелі – вул. Саксаганського – вул. Велика Васильківська – вул.
Хрещатик (~ 5 км.).
К-сть учасників: 1 000 осіб.
Реципієнт: Центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства
охорони здоров’я України.
5.Пробіг Мужніх
Старт: 10:20
Учасники: люди з фізичними обмеженнями, які долають дистанцію у візках
чи за допомогою милиць, палиць, ціпків
Маршрут: Майдан Незалежності в арці СТАРТу – вул. Хрещатик – ФІНІШ
біля ЦУМу в арці (500 м.).
К-сть учасників: необмежено.
Реципієнт: Центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства
охорони здоров’я України.
6. Пробіг із собакою
Старт: 10:30
Учасники: 1 учасник + 1 собака.
Маршрут: СТАРТ в арці на вул. Хрещатик – ФІНІШ в арці ТМ DOG
CHOW® (Дог Чау) біля ЦУМу (500 м.).
К-сть учасників: 400 осіб.
Реципієнт: притулок для тварин, який координує фонд Happy Paw.
7. Благодійний Пробіг
Старт: 11:10
Учасники: люди без спеціальної спортивної підготовки, а також командиучасниці.
Команда – група учасників від 10 осіб.
Маршрут: вул. Хрещатик – пл. Льва Толстого – вул. Велика Васильківська
– вул. Саксаганського – вул. Володимирська – вул. Жилянська –вул. Шота
Руставелі – вул. Саксаганського – вул. Велика Васильківська – вул.
Хрещатик (~ 5 км.).
К-сть учасників: необмежено.
Реципієнт: Центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства
охорони здоров’я України.

VІІ. Строки та порядок подання заявок на участь у Заході
Реєстрація:
• на сайті www.probeg.kiev.ua - до 25 травня 2020р. включно
• в офісі Оргкомітету за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 10-12,
офіс 4 – у будні в період 11 – 25 травня 2020р. з 11:00 до 20:00
• на Майдані Незалежності у пунктах реєстрації учасників –
31 травня 2020р. з 7:30 до 11:00.
ІХ. Благодійні внески, стартові набори
Благодійний внесок – 200 гривень за учасника.
Лише участь у «Спортивному Пробігу» – 400 гривень*.
*у вартість входить чіпова система

Благодійний внесок не повертається.
У стартовий набір учасника входить:
• номерок учасника;
• сувенірний браслет;
• інформаційна листівка;
• пропозиції від партнерів Заходу.
Видача стартових наборів буде відбуватися:
• в офісі Оргкомітету за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 10-12,
офіс 4 – у будні в період 11 – 25 травня 2020р. з 11:00 до 20:00
• на Майдані Незалежності, м. Київ у пунктах видачі замовлень –
31 травня 2020р. з 7:30 до 11:00.
Х. Нагородження
Переможці визначаються серед учасників наступних стартів:
• «Пробіг в ходунках» – три малюка, які подолали дистанцію за
найкоротший проміжок часу.
• «Спортивний Пробіг» - І, ІІ, ІІІ місця серед чоловіків та серед жінок.
В інших забігах призові місця не передбачені.

