Regulamin
II Biegu na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego
oraz
II Marszu Nordic Walking na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego
1. Cele zawodów
a) promocja oraz upowszechnianie wiedzy na temat Rodzicielstwa Zastępczego,
b) promocja Władysławowa jako doskonałego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku.
2. Organizatorzy
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku,
- Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie,
- COS Ośrodek Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo“ we Władysławowie.
3. Terminy i miejsce
a) termin: 29 września 2018 r.
- start marszu nordic walking o godz. 10:00,
- start biegu o godz. 11:00,
- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
b) miejsce: start i meta za rzutniami OPO „Cetniewo” - Władysławowo, al. Żeromskiego 52,
c) wręczenie nagród i loteria fantowa rozpoczną się o godz. 12:15.
4. Dystans, trasa, limit
a) dystans: 5 kilometrów,
b) trasa: głównie nawierzchnią asfaltową, ale i fragmentami gruntowymi,
c) limit czasu: 1 godzina.
5. Warunki uczestnictwa
a) prawo uczestnictwa posiadają osoby, które 29 września 2018 r. będą miały ukończone 8 lat i
okażą podczas weryfikacji dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Niepełnoletni muszą
posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu,
b) warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału będzie przedstawienie podczas weryfikacji
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod
oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność (druki oświadczenia dostępne będą w Biurze
Zawodów),
c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących
bezpieczeństwa.
6. Warunki finansowe i zgłoszenia
a) uczestnicy startują na własny koszt,
b) zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie www.elektronicznezapisy.pl - za
zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przelanie opłaty startowej do 28
września 2018 r. w wysokości 20 zł,
Opłata startowa dokonana z błędami, bez wystarczających danych umożliwiających identyfikację
zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będzie honorowana i nie podlega zwrotowi,
c) istnieje możliwość zgłoszenia i uiszczenia opłaty startowej gotówką przed startem w Biurze
Zawodów - w tym wypadku medal za ukończenie biegu może zostać przesłany pocztą w
późniejszym terminie.
7. Biuro Zawodów i depozyt
a) Biuro Zawodów otwarte:

- w przeddzień zawodów, w piątek 28 września 2018 r. w godz. 18:00 - 20:00, siedziba CKPiS przy
ul. Towarowej 8 (budynek dawnej pompowni przy wieży ciśnień),
- w dniu zawodów, w sobotę 29 września 2018 r. w godz. 9:00 - 10:00, za rzutniami OPO
„Cetniewo” we Władysławowie.
Podczas weryfikacji uczestnicy zawodów otrzymają pakiety startowe.
b) depozyt: przy Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem startowym,
umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można
będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika
numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną
osobę. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na
własną odpowiedzialność.
8. Nagrody
a) pamiątkowe medale dla startujących, którzy ukończą bieg,
b) dyplomy dla najlepszych biegaczy.
9. Sprawy organizacyjne
- zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego w widocznym miejscu,
- zabrania się poruszania na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych,
- niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek kijków (nie dotyczy marszu nordic walking),
- pomiar czasu będzie prowadzony ręcznie,
- Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne, decyzja Ochrony Medycznej o kontynuacji biegu
jest ostateczna,
- uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora
w związku z biegiem z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub
innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami,
- impreza ubezpieczona jest na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek
kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika wymaga
osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,
- zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i sanitariatów z natryskami (400 m
od mety),
- na mecie dostępne będą napoje chłodzące oraz ciepły posiłek regeneracyjny,
- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych i reklamowych,
- Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
- kwestie sporne rozstrzyga Organizator, a jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. Interpretacja
regulaminu należy do Organizatora,
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje uczestników
przed rozpoczęciem imprezy.
Organizatorzy – 5 grudnia 2017 r.

