Regulamin Biegu Charytatywnego dla WOŚP
I ORGANIZATOR
1. Akademia Biegania Grudziądz
2. Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
II CEL
1. Wsparcie akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez przekazanie uzbieranych
pieniędzy podczas imprezy na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.
3. Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju.
4. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
5. Upowszechnianie i popularyzacja biegania, jako czynnej formy wypoczynku wśród
mieszkańców powiatu.
6. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 13 stycznia2019r. o godz. 12: 00 w ramach imprez towarzyszących Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanych przez sztab grudziądzki.
2. Długość trasy – około 5 km.
3. Start o godzinie 12: 00 – Plaża Miejska MORiW w Grudziądzu ul. Zaleśna 1
4. Trasa wiedzie ścieżkami leśnymi Lasu Rudnickiego.
5. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat oraz dzieci i młodzież pod opieką
dorosłych
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest brak przeciwskazań do uczestnictwa w
biegu oraz zapoznanie z niemniejszym regulaminem.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów na udział w zawodach.
4. Wszyscy startujący zawodnicy w dniu imprezy muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów, które mieścić się będzie na Plaży Miejskiej, w godz. 10.00 - 11.30.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są do dnia 06 stycznia 2019 r. po przez formularz
zgłoszeniowy dostępny bezpośrednio na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl
lub do wyczerpania limitu osób opłaconych.
2. Obowiązuje limit zawodników opłaconych 700 osób.

3. W dniu imprezy zgłoszenie możliwe będzie w Biurze Zawodów, w godzinach 10.00 - 11.30
pod warunkiem posiadania przez organizatora wolnych miejsc
4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego
oraz uiszczenie opłaty startowej.
VI. OPŁATA STARTOWA I ŚWIADCZENIA
1.

Opłata startowa za udział w Biegu Charytatywnym dla WOŚP wynosi: - 50 zł

Opłaty startowej przelewem należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia
i nie później niż 06.01.2019 r. pod warunkiem posiadanych wolnych miejsc z przewidzianego
limitu osób opłaconych.
3. Opłata przelewem przez system dotpay można dokonać:
- pod koniec rejestracji - klikając na przycisk "Zapłać",
- klikając na link odnoszący do płatności w mailu,
- klikając na kwotę przy swoim nazwisku na liście startowej.
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. Każdy z uczestników biegu otrzyma przed startem w Biurze Zawodów numer startowy a na mecie
okolicznościowy medal, ciepły posiłek.
VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Podczas biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja
2. Nagrody ufundowane przez sponsorów będą brały udział w loterii fantowej. Koszt jednego losu 510 zł wrzucane do puszki wośp.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu na odzieży
wierzchniej, na wysokości klatki piersiowej.
3. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest
skutecznie poinformować wszystkich uczestników imprezy przed jej rozpoczęciem.
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
Organizator:
STOWARZYSZENIE GRUDZIĄDZKI KLUB BIEGACZA "AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ"
Email: akademiabiegania@wp.pl
www.akademia-biegania.pl
Tel. 505 088 940

