REGULAMIN

PREDATHLON ICE – OKÓŁEK 2021
1. CEL IMPREZY
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
Promocja walorów przyrodniczych Puszczy Augustowskiej oraz rzeki Czarnej
Hańczy
Umożliwienie współzawodnictwa poprzez połączenie sportowej rywalizacji
z rekreacją

2. ORGANIZATORZY
- Fundacja “Kierunek Ultra”

3. TERMIN IMPREZY, TRASA
- Zawody odbędą się 23 stycznia 2021 roku. Start wspólny o godz. 11:00.
- Zawody mają charakter imprezy łączącej dwie dyscypliny sportu – bieg oraz kajak.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
- Prawo startu w zawodach posiadają osoby:
a) które co najmniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat, z tym że zawodnicy w wieku
poniżej 18 lat mogą wystartować tylko za zgodą rodziców lub opiekunów wyrażoną
na piśmie (zgoda do wypełnienia dostępna w zakładce Zawody/Info),
b) które wypełniły formularz zgłoszeniowy i wniosły opłatę startową,
c) w dniu startu potwierdzą swoją tożsamość (dokument ze zdjęciem) i podpiszą
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu.
- Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.01.2021 o godz. 24:00, o ile
nie zostanie wcześniej osiągnięty limit uczestników (limit startujących – 60 osób czyli
30 drużyn- liczą się osoby/drużyny opłacone).
- Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy w serwisie
elektronicznezapisy.pl, potwierdzają znajomość regulaminu, akceptują go oraz
wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach
promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Predathlon
Ice. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany
adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

5. OPŁATY STARTOWE
- Opłaty startowe wynoszą (od osoby):
★170 zł - do 15.11.2020
★190 zł - od 16.11.2020 do 15.12.2020
★210 zł - od 16.12.2020 do 18.01.2021
- Uiszczenie opłaty startowej jest ostatecznym potwierdzeniem startu w zawodach.
- Ostateczny termin do wniesienia opłaty startowej to 18 stycznia 2021.

- W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty – opłata startowa nie
podlega zwrotowi!
- Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja „Kierunek Ultra”
ul. Filipowska 24a, 16-400 Suwałki
Alior Bank SA 03 2490 0005 0000 4500 2396 9897
Tytuł przelewu: imię nazwisko, darowizna Predathlon Ice

6. KLASYFIKACJA
I. Predathlon Ice

7. NAGRODY
- Zawodnicy z miejsc I-III otrzymają upominki rzeczowe.
- Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii
wręczenia nagród.

8. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
- Startujący w ramach pakietu startowego otrzymują:
● komplet numerów startowych
● posiłek regeneracyjny po zawodach
● po przekroczeniu linii mety pamiątkowy medal
● zabezpieczenie medyczne i ratownicze
● możliwość skorzystania z sauny oraz ogniska jako imprezy integracyjnej po
zawodach

9. POMIAR CZASU
- W związku ze specyfiką zawodów dokonany zostanie ręczny pomiar czasu.

10. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW Z PODZIAŁEM NA
ETAPY
I. Zawodnicy Predathlon Ice startują w dwuosobowych drużynach, które to
drużyny, obie części trasy pokonują razem.
II. Zawody rozpoczyna start wspólny do części biegowej na dystansie ok. 15 km,
wyznaczonej przez organizatora i poprowadzonej przez Puszczę Augustowską
z miejscowości Okółek do stanicy wodnej Frącki.
III. Po części biegowej, w strefie zmian znajdującej się w stanicy wodnej Frącki,
drużyny wsiadają do kajaków i pokonują trasę wiodącą szlakiem rzeki Czarnej
Hańczy ze stanicy wodnej Frącki do Okółka długości ok. 6 km.
IV. O kolejności na mecie decyduje kolejność przybicia do brzegu poszczególnych
drużyn.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Biuro zawodów będzie się mieścić w Okółku. Odbiór pakietów startowych w
biurze zawodów: 8:30-10:30.
- Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

- Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia
związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które
wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Organizator nie ubezpiecza
uczestników od NNW.
- Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez
siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie spowodowane z winy zawodnika. W razie wypadku lub powstałej szkody
związanej z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami
odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z
jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
- Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu
zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z
prawdą.
- Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb
porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
- Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz
warunków uczestnictwa. Zgłoszenie zawodnika za pośrednictwem strony
rejestracyjnej potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w
zawodach.
- Zawody przeprowadzone będą wg niniejszego regulaminu. Wszelkie sprawy
sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywane będą przez
Organizatora. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje
się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

