Regulamin (wirtualnego)
IV Biegu na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego
oraz IV 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,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie.
3. Terminy i miejsce
a) terminy: od 26 września do 3 października 2020 r.
b) miejsce: dowolne.
4. Dystans, trasa, limit
a) dystans: 5 kilometrów,
b) trasa: dowolna,
c) limit uczestników: 50 osób.
5. Warunki uczestnictwa
a) prawo uczestnictwa posiadają osoby, które w terminie 26 września – 3 października 2020 r. będą
miały ukończone 8 lat. Niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na
udział w biegu,
b) 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 21
września 2020 r. do godziny 12:00 w wysokości 30 zł, Opłata startowa dokonana z błędami, bez
wystarczających danych umożliwiających identyfikację zawodnika lub w niepełnej wysokości nie
będzie honorowana i nie podlega zwrotowi,
c) pakiety startowe z okolicznościową koszulką (rozmiary dopasowywane losowo) będą przesyłane na
adres pocztowy podany w zgłoszeniu, dla miejscowych będzie istniała możliwość odebrania pakietów
w siedzibie OSiR Władysławowo (łącznik Domu Rybaka przy ul. gen. Hallera 19, wejście przez wieżę).

7. Nagrody
a) pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników,
b) pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.
8. Sprawy organizacyjne
- 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.
- ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może
stać się udziałem zawodnika wymaga polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,
- impreza odbywa się w ramach Ligi Sportowej Gminy Władysławowo, chcący otrzymać punkty za
udział w biegu mają czas do 3 października 2020 r. na przesłanie elektronicznego potwierdzenia
przebiegnięcia trasy 5 km na adres e-mail: sport@wladyslawowo.pl
- 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.
Organizatorzy – 1 września 2020 r.

