REGULAMIN
XXXV BIEGU POKOJU
(biegi dzieci i młodzieży)
NI.4020.77/1/2019

I CEL IMPREZY :
-

kontynuacja akcji „Rumia Biega – Biegaj Razem z Nami’’
promocja Miasta Rumi
integracja mieszkańców Małego Trójmiasta Kaszubskiego
popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu

II ORGANIZATOR :
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi
III WSPÓŁORGANIZATORZY :
- Urząd Miasta Rumi
- Starostwo Powiatowe w Wejherowie
- The Nort Event

IV TERMIN I MIEJSCE IMPREZY :
- Bieg odbędzie się w dniu 23.11.2019r / sobota/
- „Polana przy Zochlinie”- Rumia ul. Jana III Sobieskiego 84A

V ZASADY UCZESTNICTWA :
- impreza ma charakter otwarty
- warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do imprezy (zapisy on-line lub w
dniu biegu w sekretariacie
- w kategoriach wiekowych 2012 – 2001 obowiązują „numery startowe”
potwierdzające tożsamość uczestnika na podstawie których zostanie
ustalona kolejność na mecie biegu

VI PROGRAM ZAWODÓW :
-10.30-12.00 zapisy do biegów
-12.10 - otwarcie zawodów
-12.15 - start dziewcząt najmłodszych rocznik 2012 i młodsze (dystans 300m)
-12.25 - start chłopców najmłodszych rocznik 2012 i młodsi (dystans 300m)
-12.35 - start dziewcząt rocznik 2010-2011 (dystans 300m)
-12.45 - start chłopców rocznik 2010-2011 (dystans 300m)
-12.55 - start dziewcząt rocznik 2008/2009 (dystans 300m)
-13.05 - start chłopców rocznik 2008/2009 (dystans 600m)
-13.15 - start dziewcząt rocznik 2006/2007 (dystans 600m)
-13.25 - start chłopców rocznik 2006/2007 (dystans 600m)
-13.35 - start dziewcząt rocznik 2004/2005 (dystans 600m)
- start dziewcząt 2001/2002/2003 (dystans 600m)
-13.45 - start chłopców rocznik 2004/2005 (dystans 1200m)
- start chłopców 2002/2003 (dystans 1200m)

VII NAGRODY :
- ceremonia nagradzania odbywać się będzie co dwa biegi
- najlepsi zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych
nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi, dyplomami oraz pucharami
- w kategoriach wiekowych 2012 – 2001 zostanie nagrodzonych pierwszych
trzech zawodników
- wszyscy uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowy medal, ciepły napój oraz
drożdżówkę
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- przypadki sporne rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów,
- zobowiązuje się wszystkich startujących oraz opiekunów ekip do
przestrzegania niniejszego regulaminu.
- Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego
upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie
ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe
uczestników, które występują przed, w trakcie lub po zawodach.
- Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone
przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom biegu oraz
osobom trzecim.
- każdy uczestnik biegu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników biegu
oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia
i nazwiska.

- Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku,
wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących
udział w zawodach, przy czym dane i wizerunek te będą wykorzystywane w
materiałach promujących bieg i wydarzenia towarzyszące biegowi (prasa,
radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród
nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z
tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych
poszczególnych zawodników.
- nieznajomość regulaminu XXXV Biegu Pokoju nie zwalnia zawodnika
z zasad określonych przez Organizatora w/w dokumencie
- uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy
Policji, Straży Miejskiej oraz służb porządkowych Organizatora
zabezpieczających trasę.

