REGULAMIN
1. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych przyjmowane są
jedynie DROGĄ ELEKTRONICZNĄ! przez stronę internetową:
https://elektronicznezapisy.pl/
W dniu Biegu wyjątkowo MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBIŚCIE i zarejestrować tylko
od godz. 11.oo do godz. 11.3o.
2. Warunkiem startu w Biegu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia
27 lutego 2020 r. do godz. 12.oo poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
umieszczonego na stronie https://elektronicznezapisy.pl/
oraz podpisanie oświadczenia przed lub w dniu zawodów w biurze zawodów
od godz. 10.oo do 11.oo (Plac przed budynkiem Miejskiego Centrum
Kultury w Leżajsku ul. Mickiewicza 65).
UWAGA! Za zgłoszenie uważa się złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem.
POTWIERDZENIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA BĘDZIE FAKT WPISANIA
NA LISTĘ STARTOWĄ.
3. W biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych mogą wziąć udział wszystkie osoby, które do
dnia 25 lutego 2020 r. ukończą 13 lat. Od osób niepełnoletnich wymagana jest
pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby które nie ukończyły 13 roku życia
mogą wziąć udział w biegu pod opieką dorosłego opiekuna prawnego.
4. Start w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wolny jest od jakichkolwiek opłat.
5. Harmonogram Wydarzenia :
9.30 - 11.00- odbiór pakietów startowych,
11.00 – przepisywanie nieodebranych pakietów na osoby z listy rezerwowej (osoby
zapisane w dniu biegu w biurze zawodów),
11.30- zamknięcie biura zawodów,
12:00- start biegu, 12:30- uroczyste wręczenie nagród.
6. Uwaga: Zmiana miejsca wydarzenia na Plac przed Miejskim Centrum Kultury
w Leżajsku ul. Mickiewicza 65

6. Wpisany na listę uczestnik otrzyma numer startowy a pierwsze 700 zarejestrowanych
osób otrzyma pakiet startowy na który składa się numer startowy, i materiały promocyjne.
Medale będą wręczane na biegu dla osób które jako pierwsze ukończą bieg w liczbie
750 oraz dla pierwszych 30 osób z Nordic Walking. UWAGA! Zgubienie numeru
startowego skutkować będzie nieotrzymaniem medalu na mecie.
7. Przy zapisie uczestnik może wybrać rozmiar i wzór koszulki.
Wzory dostępne:
Ludwik Marszałek Męska: S- 15 szt, M- 30 szt, L- 35 szt, XL- 20 szt, XXL- 5 szt
Ludwik Marszałek Damska: S- 15 szt, M- 20 szt, L- 25 szt, XL- 20 szt
Stanisława Golec Damska: S- 30szt, M- 65 szt, L- 45 szt, XL- 25 szt
Witold Pilecki Męska: S- 30 szt, M- 80 szt, L- 105 szt, XL- 50 szt, XXL- 10 szt
Witold Pilecki Damska: M- 20 szt, L- 15 szt,
Witold Pilecki Dziecięca: M- 40 szt, L- 50 szt
8. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC oraz NW.
9. Organizator nie zapewnia szatni ani przechowalni odzieży.
10. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w
materiałach informacyjnych i reklamowych.
11. Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie
Na trasie biegu nie będą znajdować się punkty żywieniowe. Przewidziany jest
poczęstunek dla uczestników biegu na placu przed MCK w Leżajsku.
12. Kibice
Cała trasa zawodów jest otwarta dla kibiców.
13. Ochrona wizerunku i dane osobowe. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na
publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronach Biegu,
w mediach, innych zdarzeniach mających związek z Biegiem Tropem Wilczym
oraz materiałach promocyjnych Biegu. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
realizacją zawodów poprzez złożenie podpisu osoby pełnoletniej lub opiekuna
prawnego podczas odbierania pakietu startowego.
14. Postanowienia końcowe. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi
dyskwalifikacją uczestnika. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie
pojawią się na stronie zawodów. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu
należy do Organizatorów.

