Regulamin biegu NOCNA ZADYSZKA

I Cel
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy uprawiania sportu.
2. Impreza ma charakter charytatywny celem jest zebranie środków pieniężnych na pomoc w leczeniu
Jagody Łuczak i Aleksandry Koszeli – chorych na mukowiscydozę. Na ten cel przekazane jest 100%
wpisowego.

II Organizator biegu
1. Michał Koszela
Adres: Gniezno , ul. Orzeszkowej 20b/4
Telefon: +48 609 076 952
Mail: michal@PomagamOli.pl
2. Stowarzyszenia Bez Nazwy
Adres: Gniezno, ul. Warszawska 5
Telefon: +48 737 490 273 (Mariusz Ostaszewski)
Mail: biuro@BezNazwy.org

III Warunki ogólne:
1. Bieg odbędzie się w dniu 19. maja 2018r , w obrębie jeziora Jelonek (Wenecja) w Gnieźnie.
2. Start, meta i biuro zawodów znajdować się będą w miejscu zaznaczonym na mapie stanowiącej
załącznik nr1. do regulaminu.
➢ Biuro zawodów czynne od godz. 19:30 do godz. 20:20
➢ Odbieranie numerów startowych w godzinach pracy biura zawodów.
➢ Start o godz. 20:30
3. Bieg rozegrany zostanie za startu wspólnego na dwóch dystansach: 5250m (trzy okrążenia) oraz 10
500m (sześć okrążeń).
4. Zawodników nie obowiązują limity czasowe – po starcie nie można opuścić trasy biegu.
5. Bieg rozegrany będzie w jednej kategorii – OPEN kobiet i mężczyzn.
6. Bieg ma charakter charytatywny - organizator nie zapewnia pomiaru czasu.
7. Limit uczestników – 300. Osób.

IV Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami biegu mogą być osoby, które spełniająca następujące wymagania:
1. W dniu startu ukończyły 16. rok życia.
➢ Dodatkowym warunkiem dla osób niepełnoletnich jest dostarczenie organizatorowi minimum
30min. przed startem pisemnej zgody rodziców / opiekunów prawnych stanowiącej załącznik
nr2. do niniejszego regulaminu oraz start wraz z pełnoletnim opiekunem.
➢ Dzieci, które w dniu staru nie ukończyły 16. roku życia mogą uczestniczyć w biegu ( jako osoby
towarzyszące ) wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi. W takim wypadku organizator nie
gwarantuje żadnych świadczeń.
2. Zgłosi swój udziału w biegu za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie
elektronicznezapisy.pl
3. Wpisowe wynosi 35zł od każdego uczestnika Całkowity dochód z bieguprzeznaczony jest na rzecz
celu nr 2. Wpisowe jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek otrzymania numeru startowego

przed biegiem oraz pamiątkowego medalu po biegu.
4. Podpisze zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
V Informacje ogólne:
Organizator zachęca do użycia maksymalnie dużej ilości oświetlenia, elementów odblaskowych oraz
fluorescencyjnych. Jednocześnie informuję, że uczestnicy ponoszą wszelką odpowiedzialność związaną z
użytymi przez siebie elementami stroju w tym ewentualne szkody mogące powstać w wyniku ich użycia.
Zabrania się:
1. Używanie jakichkolwiek urządzeń wykorzystujących otwarty ogień, w tym rac, pochodni i innych
urządzeń pirotechnicznych.
2. Używanie jakichkolwiek urządzeń elektrycznych zasilanych prądem stałym lub zmiennym o napięciu
powyżej 12V.
Trasa biegu będzie monitorowana przez sędziów . Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do ich
zaleceń. Niezastosowanie się do powyższych zakazów skutkować będzie natychmiastowym wykluczeniem
zawodnika i usunięciem z trasy biegu.
VI Postanowienia końcowe:
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Wypełnieni formularza rejestracyjnego oraz dokonanie darowizny oznacza, że zawodnik potwierdza,
iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości,
że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i
strat o charakterze majątkowym.
3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie darowizny oznacza, że zawodnik ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował
się podjąć to ryzyko, startując w biegu na własną odpowiedzialność.
4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
5. Przekazanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek
uczestnictwa w biegu.
6. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami, a także wyniki z podaniem nazwisk
uczestników mogą być wykorzystane za zgodą organizatora przez środki masowego przekazu.
7. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i kierownik biegu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu biegu o czym
niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę biegu.

Załącznik nr 1.
do regulaminu biegu NOCNA ZADYSZKA
Mapa biegu

Załącznik nr 2.
do regulaminu biegu NOCNA ZADYSZKA

ZGŁOSZENIE DO BIEGU NOCNA ZADYSZKA

Imię i nazwisko:.....................................................................................................................................
( dane zawodnika )

Telefon kontaktowy:..............................................................................................................................
( dane zawodnika )

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem biegu NOCNA ZADYSZKA i akceptuję go oraz
zobowiązuję się przestrzegać zawarte w nim postanowienia.
2. Oświadczam, że biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność oraz nie istnieją jakiekolwiek
przeciwwskazania zdrowotne do mojego uczestnictwa w biegu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celu realizacji
regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr
101, poz.926ze zm.).
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez sporządzenie, utrwalenie,
przekształcenie i rozpowszechnianie przez organizatora w celu rozpowszechniania informacji o imprezie: biegu
NOCNA ZADYSZKA, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, internetu.

Gniezno, dnia...................

Podpis zawodnika ........................................................

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

1. Jako opiekun prawny osoby wskazanej powyżej, wyrażam zgodę na jej udział w zawodach i na
warunkach określonych w pkt. 1-2 powyżej, jak również na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z pkt.
3 powyżej.
2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna / mojej córki /podopiecznego / podopiecznej pozwala na
udział w biegu NOCNA ZADYSZKA
3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem biegu NOCNA ZADYSZKA i akceptuję go.

Imię i nazwisko......................................................................................................................................
( dane rodzica / opiekuna prawnego )

Telefon kontaktowy...............................................................................................................................
( dane rodzica / opiekuna prawnego )

Gniezno, dnia.................

Podpis rodzica/opiekuna prawnego.....................................

