III Terenowy Łobeski Bieg Wilka
Patronat i uczestnictwo Burmistrza Łobza
Cel i zadania:
- Popularyzacja biegania oraz jego walorów zdrowotnych
- Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Ziemi Łobeskiej
- Popularyzacja wiedzy o dziejach Ziemi Łobeskiej
Organizatorzy:
- Urząd Miejski w Łobzie
- LŁKB „Trucht” Łobez
Współorganizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Łobzie
- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
- Nadleśnictwo Łobez
Termin i miejsce:
- 24 października 2020r. (sobota), dwa biegi główne: na 5 i 10km / pętla 5km dukty i ścieżki leśne/
- start i meta oraz biuro zawodów „Polana Jana” przy Wzgórzu Rolanda
Program minutowy:
10:00 Bieg Wilczka - Szkoły Podstawowe: klasy 1-4 /0,6 km/, klasy 5-8 /1,2 km/
11:00 Dekoracja dzieci
12:00 Otwarcie i Bieg Wilka – biegi główne /5 i 10km/
ok.13:45 - Dekoracje zwycięzców, losowanie nagród
Nagrody:
- dla wszystkich uczestników biegów: medale, ciepły posiłek, batony energetyczne i woda/napoje
- limit zgłoszeń łącznie 150 osób w Biegach Wilka (5 i 10 km) oraz 50 osób Bieg Wilczka
- puchary/statuetki za miejsca 1-3 w Biegu Wilka na 5 i 10 km, kobiety i mężczyźni
- nagrody za miejsca 1-3 w Biegach Wilczków, dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych, klasy 1-4 i klasy 5-8
- losowanie nagród wśród osób, które ukończyły bieg
- nagrody za miejsca 1-3 w kategoriach K30, K40, K50, K60, K60+ oraz M30, M40, M50, M60, M70, M70+
- nagrody za miejsca 1-3, dla najlepszych kobiet i mężczyzn z Łobza w biegach na 5 i 10 km
Zgłoszenia:
Zgłoszenia internetowe do 17.10.2020 r., link do zapisów: https://elektronicznezapisy.pl/event/5132/strona.html
W biegach dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych opłata startowa nie obowiązuje.
Pełne zgłoszenie to również dokonanie opłaty startowej. Opłata startowa do dnia 17.10.2020 r. wynosi 40 zł, po
17.10.2020 r. wynosi 50 zł i będzie przyjmowana tylko w biurze zawodów w dniu biegu.
Sprawy różne:
- Wydawanie numerów startowych w dniu zawodów w godzinach 8:30 - 11:30 (biuro zawodów).
- Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków i startuje na własną
odpowiedzialność.
- Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą rodziców.
- Biegi będą rozgrywane bez względu na pogodę.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia.
- Dane osobowe uczestników biegu mogą być wykorzystane przez organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
- Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy,
plakat, informacje prasowe itp.).
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych
zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.
- Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe uczestników biegów zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Kontakt z organizatorami: R. Jamroży – 784 029 881, e-mail: jamrozy_husky@wp.pl / Z. Draczyński - 507 157 610, e-mail: zyga@epoczta.pl

