Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady
zachowania uczestników imprezy

I Cel
1. Wsparcie Fundacji Hospicyjnej Św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu.
Zbiórka na zakup łóżek rehabilitacyjnych dla chorych na nowotwór
w terminalnej fazie choroby z terenu Gminy Przywidz.
2. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób
cywilizacyjnych.
3. Promocja gminy Przywidz
II Organizator
1. Fundacja Hospicyjna św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu
2. Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu
3. Urząd Gminy Przywidz
Kontakt:
Kierownik Imprezy: Anna Litwiniuk tel. +48 509 415 262
e-mail : annalitwiniuk1@wp.pl
III Termin i miejsce biegu
• 10.08.2019 r. (sobota), godz. 10:00 Bieg główny.
• 10.08.2019 r. (sobota), godz. 11:30 Bieg rodzinny na dystansie 500 m,
Biuro zawodów:
Na kąpielisku gminnym w Przywidzu, ul. Jeziorna, 83-047 Przywidz
IV Trasa biegu głównego
1. Start/Meta biegu nastąpi koło kąpieliska gminnego w Przywidzu z
parkingu za mostkiem.
2. Trasa biegu będzie prowadzić:
• dookoła jeziora Przywidzkiego Wielkiego
• dystans biegu to 10 km
• podłoże – drogi leśne, gruntowe V Klasyfikacja

V Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów.
VI Nagrody i świadczenia dla zawodników
1. Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po biegu organizator
zapewnia pamiątkowy medal.
2. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik biegu otrzymują puchary.
3. Każdy uczestnik biegu otrzyma na mecie napój energetyczny oraz drobny
upominek.
VII Zgłoszenia do biegu
Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 09.08.2019 roku
na www.elektronicznezapisy.pl
oraz osobiście w dniu zawodów tj. 10.08.2019 r. w godz. 8:30 – 9:45 w miarę
wolnych miejsc .
VIII Uczestnictwo
Pełne zgłoszenie obejmuje dokonanie opłaty startowej. Opłata startowa
dokonana przelewem na konto organizatora do dnia 09.08.2019 roku wynosi
35 zł (słownie: trzydzieści pięć zł 00/100).
Fundacja Hospicyjna św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu KRS 0000503999
Nr konta 74 8335 0003 0400 1070 2000 0010.
Opłata startowa po dniu 09.08.2019 r. będzie przyjmowana WYŁĄCZNIE
gotówką w biurze zawodów w dniu biegu.
• w celu weryfikacji, każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura
zawodów (na kąpielisku gminnym w Przywidzu) w dniu 10.09.2019 roku
w godzinach od 8:35 do 09:45.
Do startu biegu głównego dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli
16-ty rok życia, do dnia imprezy.
• zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub
prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym.
• każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność, co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
• należy dokonać opłaty startowej online (przy zapisach elektronicznych) lub
w dniu imprezy na miejscu
• każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów
marketingowych biegu,

• każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany
jest do jego przestrzegania,
• pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
• ustala się limit 200 osób
IX Program minutowy
8:30 - otwarcie biura zawodów
10:00 - start biegu głównego na dystansie 10 km
11:30 - start biegu rodzinnego na dystansie 500 m
12:00 - wręczenie pucharów
X Postanowienia końcowe
1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się
z regulaminem imprezy;
2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego, iż organizator i osoby
z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły
przed, w trakcie lub po zawodach;
3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne
ryzyko;
4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną
za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom
zawodów oraz osobom trzecim;
5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego
lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych
w związku z zawodami;
6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub
wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora;
7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać
zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;
8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo
w zawodach sportowych;
9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz.
926 z późniejszymi zmianami);
10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim
wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że
wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;
12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez
uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;
13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są
nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.
14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian
w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

