REGULAMIN IMPREZY CHARETATYWNEJ

„ PIĄTKA DLA SZYMONA ☺ ”
Bieg i Marsz Nordic Walking na dystansie ok. 5 km

1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Przyjaciół im. Szymona Wojtaś

2. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM IMPREZY
Sobota, 04 sierpnia 2018 r. godz. 9.00 – Kijewo Królewskie pow. Chełmiński
Miejsce biura zawodów-boisko sportowe w Kijewie Królewskim
Bieg charytatywny – ok. 5 km
Nordic Walking – ok. 5km
Bieg i Marsz Nordic Walking dla dzieci – ok. 300 m
WAŻNE! – Każdy uczestnik Nordic walking zabiera swoje kijki
PROGRAM IMPREZY:
11.00- bieg na ok. 5km
12.00- Nordic Walking na ok. 5km
13.00 – bieg dla dzieci na ok. 300 m.
14.00 – dekoracja biegu i nordic walking na ok. 5km
3. CELE:
- zebranie środków finansowych na leczenie i rehabilitację Szymona Wojtaś,
- propagowanie idei zdrowego i aktywnego trybu życia
- zrzeszanie zawodników biegowych oraz nordic walking,
- promocja walorów krajoznawczych i turystycznych gminy Kijewo Królewskie,
- integracja osób starszych i niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,
4. ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ SPOSÓB ZGŁOSZENIA
- W zawodach może startować każda osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą zostać
Uczestnikami Zawodów pod warunkiem zgody i podpisanego oświadczenia rodziców lub opiekunów
prawnych. W przypadku osób nieletnich rodzic lub opiekun prawny podpisuje odpowiedzialność za
nieletniego uczestnika,
- organizator wprowadza limity uczestników: 300 0sób

Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników, o czym poinformuje na stronie
internetowej www.facebook.com/biegcharytatywny
- Warunkiem uczestnictwa w Imprezie sportowej jest prawidłowa rejestracja na stronie internetowej
https://elektronicznezapisy.pl/, podpisanie podczas odbierania numerów startowych oświadczenia o
braku przeciwskazań zdrowotnych oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.
- Rejestracja rozpocznie się 24 czerwca 2018r. i potrwa do 29 lipca 2018r. do tego czasu należy
również uiścić opłatę startową. Po tym terminie Zawodnicy będą mieli możliwość zapisania się przed
zawodami podczas odbioru numerów startowych w dniu zawodów, w godzinach od 09:00: zapisy:
Bieg na ok. 5km do 10.30, NW do 11:30, Bieg dla dzieci do 12:30 - jeżeli limit uczestników nie będzie
wyczerpany.
- W imprezie mogą wystąpić osoby w każdym wieku, o ile nie ma przeciwskazań zdrowotnych.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do
którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania
każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki
niniejszego Regulaminu.
- Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w
tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wejściem w życie 25 maja 2018r.
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- Uczestnik biorący udział
w zawodach wyraża zgodę na dokumentowanie jego wizerunku oraz udostępnienie go w mediach
społecznościowych przez organizatora lub partnerów biegu oraz na stronie organizatora.
- Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać Numery Startowe przymocowane do koszulek
na klatce piersiowej bądź w widocznym miejscu.
- Uczestnicy mogą wystąpić w jednej konkurencji.
- Uczestnicy Zawodów będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości
i podpisanie oświadczenia, a w przypadku osób niepełnoletnich dostarczenia ośwadczenia
podpisanego przez rodzica.
5. OPŁATA STARTOWA:
Bieg 5km- 30zł
Nordic walking 5km -30zł
Dzieci – 5zł
- Całkowity przychód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Szymona Wojtaś.
- Istnieje możliwość wpłacenia większej kwoty pieniędzy podczas rejestracji.

- Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty
na rzecz innego Uczestnika.
Organizator ani partnerzy imprezy nie czerpią żadnej korzyści majątkowej z organizacji imprezy.

6. KLASYFIKACJA I NAGRODY

- Każdy zawodnik, który ukończy zawody i dokonał rejestracji internetowej otrzyma pamiątkowy
medal.
- Podczas imprezy będzie prowadzony pomiar czasu dla pierwszych 10 miejsc.
- Organizator przewiduje wyróżnienia dla 3 pierwszych miejsc w klasyfikacji open w każdej z
konkurencji ( z podziałem na kobiety i mężczyzn) , jest to jednak zależne od hojności potencjalnych
darczyńców.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci
lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w zawodach. Uczestnik może, jeżeli uzna to za konieczne, zakupić stosowne
ubezpieczenie.
- Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego
Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i
ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik
biegu deklaruje również, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub
kontuzji wynikającej z uczestnictwa w biegu.
- Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach,
wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą
być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków
odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno
przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału
w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków
odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone
zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać
wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności
zasad fair play.
- Uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub
podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i
niemożliwych do przewidzenia.
- Decyzje personelu medycznego lub organizatorów dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania
biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
- Organizator ma prawo do zmian regulaminu.
- Organizator zapewnia opiekę medyczną.
- Szatnia i miejsca sanitarne będą podane na stronie www.facebook.com/biegcharytatywny
najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
- Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora
- W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
- Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.
- Mapa trasy będzie umieszczona na stronie www.facebook.com/biegcharytatywny
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, kradzież itp. wartościowych rzeczy.

