Regulamin
Biegu na 1 Milę Morską
1. Cele zawodów
a) popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu,
b) promocja terenów gminy Władysławowo jako doskonałego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku,
c) popularyzacja idei Alei Gwiazd Sportu.
2. Organizatorzy
a) organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie
tel. 537-247-994 (pon.-pt. 8:00-15:00), e-mail: sport@wladyslawowo.pl
b) współorganizator: Fundacja Aleja Gwiazd Sportu.
3. Termin i miejsce
a) termin: 3 lipca 2022 r., start o godz. 10:00
b) miejsce:
- start spod budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie, ul. gen. Hallera 19,
- meta w okolicach fontanny na Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie.
4. Dystans, trasa, limit, kategorie
a) dystans: 1 mila morska (1852 m),
b) trasa: ulicami Władysławowa - na podłożu asfaltowym i po nawierzchni betonowej,
c) limit osób: 60
d) kategorie: „open” kobiet i mężczyzn - nie przewiduje się klasyfikacji wiekowych.
5. Warunki uczestnictwa
a) prawo uczestnictwa posiadają osoby od 14 roku życia - niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych na udział w biegu,
b) warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do startu
(zapisując się drogą elektroniczną zaznaczamy pola formularza mówiące o przyjęciu regulaminu).
c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
d) zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
6. Warunki finansowe i zgłoszenia
a) koszty organizacyjne pokrywa Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie oraz sponsorzy,
b) zgłoszenia przyjmowane będą na stronie www.elektronicznezapisy.pl, do dnia 1 lipca, do godziny 10:00,
c) będzie możliwość zgłoszenia się przed startem w godz. 9:30-9:45, przed wejściem do Urzędu Miejskiego we
Władysławowie, ul. gen. Hallera 19.
7. Nagrody
- medale dla trzech najlepszych kobiet i trzech najlepszych mężczyzn.
8. Sprawy organizacyjne
- wydarzenie zaliczane będzie do klasyfikacji Ligi Sportowej Gminy Władysławowo,
- zabrania się poruszania na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych,
- nie przewiduje się pomiaru czasu,
- na mecie dostępne będą wody dla uczestników,
- 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 przez
uczestnika,
- 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,
- 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,
- Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie, 2 czerwca 2022 r.

