Regulamin
BIEG W SZPILKACH
05.10.2019
I.CELE:
- upowszechnienie biegania,
- integracja środowiska biegowego,
- dobra zabawa,
- popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.
II. ORGANIZATOR:
- Gmina Wejherowo,
- Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo
III. TERMIN:
- 5 października 2019 roku, ok. godz. 11.50
IV. START I META:
- Bieg w Szpilkach odbędzie się na stu metrowym tartanie przy Szkole Podstawowej w
Bolszewie, przy ul. Leśnej 35
V. TRASA: dystans
100 metrów
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W Biegu w Szpilkach prawo do udziału mają wyłącznie kobiety i mężczyźni, którzy do dnia
04 października 2019 roku ukończą 18 lat.
- Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (dowód
osobisty, paszport lub prawo jazdy).
- Podczas weryfikacji zawodnik własnoręcznie musi złożyć podpis pod oświadczeniem o
zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
- Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie Biegu w
Szpilkach do koszulki (z przodu).
- Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Biegu w Szpilkach, obowiązujących przepisów,
zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
- Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie oświadczenie w biurze zawodów.
- Bieg jest darmowy.
VIII. SZCZEGÓŁY:
- Uczestnicy rejestrują się w Biurze Zawodów, w którym otrzymuje numer startowy oraz
oświadczenie.
- Uczestnicy udają się na pomiar wysokości szpilek (szpilka - damskie obuwie na wysokim,
cienko zakończonym obcasie), które muszą mieć min. 5 cm wysokości. Szpilki nie mogą być
zakryte, wiązane, nie mogą mieć cholewki, koturnu. Pomiar obcasa wykonywany będzie od
strony zewnętrznej buta, od nasady do jego końca.
- Jeżeli uczestnikowi w trakcie biegu spadnie but, należy go założyć i dobiec do mety w obu
butach, jeżeli uczestnik dobiegnie tylko w jednym bucie zostanie zdyskwalifikowany.

IX. NAGRODY
- Za zajęcie I, II, III miejsca przewiduje się puchary oraz nagrody rzeczowe.
X. REKLAMACJA:
Każdemu uczestnikowi Biegu w szpilkach przysługuje prawo wniesienia reklamacji,
bezpośrednio na miejscu do organizatorów. Decyzja sędziego w sprawie reklamacji będzie
ostateczna.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania relacji z Biegu, mogących zawierać
wizerunek uczestników, na co uczestnicy Biegu, biorący w niej udział, wyrażają zgodę bez
prawa do otrzymania dodatkowego z tego tytułu wynagrodzenia.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb Biegu.
Dokonując zgłoszenia do wyścigu, uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady
Biegu zawarte w niniejszym Regulaminie.
Organizator ma prawo odwołać bieg z powodów niezależnych od niego.
Organizator Biegu nie odpowiada za zniszczone obuwie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

