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REGULAMIN:

Bieg „Ucieknij przed uściskiem prezesa”
CEL IMPREZY:
1. Uzyskanie wsparcia finansowego dla działalności stowarzyszeń i fundacji z terenu Radomska i powiatu
radomszczańskiego (OPP)
2. Popularyzacja biegania, jako sposobu na utrzymanie kondycji i dobrego stanu zdrowia, co jest szczególnie
ważne w dobie pandemii koronawirusa.
3. Integracja nie tylko środowisk biegowych, ale wszystkich osób ceniących sobie aktywny styl życia.

TERMIN I MIEJSCE:
1. Miejsce/trasa: 9 maja 2021 (niedziela) start w miejscowości Kotfin. gdzina startu -13:00, w gminie Gidle,
trasa gminnymi bocznymi drogami asfaltowymi i częściowo drogą leśną
2. Dystans: ile uczestnik zdoła przebiec, zanim dogoni go samochód prowadzony przez prezesa.

ZAPISY:
1. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane będą wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej do dnia 8 maja 2021 roku włącznie.
2. W zgłoszeniu należy wypełnić: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania.
3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy jest niezbędny do przyznania certyfikatu uczestnikowi.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Bieg ma charakter: rekreacyjny i charytatywny. Bieg nie jest wydarzeniem masowym.
2. Nie zakłada się pomiaru i limitu czasu, a także pomiaru trasy przez Organizatora. Każdy uczestnik
samodzielnie dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.
3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest zgłoszenie udziału oraz dokonanie wpłaty na cele charytatywne,
min. 10 zł w dniu biegu.
4. Uczestnikiem Biegu może zostać każda osoba, która do dnia 9 maja ukończy 12 lat. Warunkiem udziału w
Biegu jest wypełnienie formularza dostępnego w dniu biegu w biurze imprezy oraz w przypadku
zawodników 12-18 lat – wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego wraz podaniem jego
nr PESEL zgody na udział dziecka (załącznik nr 1 do regulaminu).
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników podczas biegu. Uczestnik
świadomie i zgodnie z prawdą deklaruje swój udział w Biegu oraz w pełni ponosi odpowiedzialność za swoje
zdrowie i życie. Za zdrowie i życie osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun
prawny.
6. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, przepisów poruszania się po drogach oraz przepisów
obowiązujących w lasach państwowych

ŚWIADCZENIA:
Uczestnikom zawodów Organizator zapewnia:
• udział w rywalizacji i dobrą zabawę
• samochód pościgowy
• napoje na punktach kontrolnych,
• posiłek regeneracyjny po biegu,
• numer startowy,
• certyfikat potwierdzający udział w biegu

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE :
• W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora,
• pomoc osób trzecich (support) jest dopuszczalna.
• bieg z osobą towarzyszącą (zającowanie) nie będącą uczestnikiem zawodów jest dozwolony,
• zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów przez które
prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci, niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w
okolicach i na terenie rezerwatów
• trasa zawodów nie jest zamknięta na czas trwania rywalizacji. Należy zwracać uwagę na
mieszkańców i turystów korzystających ze szlaków,
• stosowanie się do wymogów sanitarnych wynikających ze stanu epidemii.
BEZPIECZEŃSTWO:
• Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na
zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów,
• w sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz
udzielenia pierwszej pomocy doraźnej poszkodowanemu. Pozostawienie potrzebującego uczestnika
bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
PUNKTY ODŻYWCZE I WSPARCIE (jeżeli będzie dopuszczalna organizacja takich punktów)
• Na trasie biegu będą dostępne będą dwa punkty z napojami
• zewnętrzne wsparcie dozwolone jest wyłącznie w obrębie tych punktów (w odległości nie
większej niż 100 m od punktu po trasie biegu),
• napoje na punktach przeznaczone są wyłącznie dla zawodników, a nie dla osób wspierających i
kibiców,
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• zachowanie zawodników i wolontariuszy na punktach odżywczych zgodne z wymogami
sanitarnymi.

KOMUNIKAT TECHNICZNY:
Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny w którym zostaną podane
uszczegółowione informacje o biegu.
OCHRONA WIZERUNKU:
• Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji
wydarzenia, udokumentowania biegów, promocji biegów przez podmioty współpracujące i
partnerów oraz sponsorów,
• Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzania danych osobowych wyłącznie
dla celów wewnętrznych Organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne,
• Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany w regulaminie, przebiegach tras i innych
kwestiach, jednak zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem
imprezy o takich zmianach,
• Organizator może nałożyć kary czasowe lub zdyskwalifikować zawodnika za nieprzestrzeganie
regulaminu zawodów,
• Służby medyczne bądź organizator zawodów może zakazać dalszego kontynuowania biegu przez
zawodnika jeżeli zachodzi podejrzenie stanu zdrowia zagrażającemu życiu lub zdrowiu uczestnika.
Decyzja taka jest ostateczna i niepodważalna,
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Klub Sportowy "RozbiegajmyRadomsko"
97-500 Radomsko, ul. Wyszyńskiego 70
Nr nip:7722418528
Numery tel Organizatora
- 517460722
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