Regulamin ,, Bieg z Jajem ,, 06.04.2019r.

I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Kurzętnik Biega
Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku
II PATRONAT
Nadleśnictwo Brodnica
III CELE
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2. Popularyzacja biegania na terenie obszarów leśnych
3. Propagowanie zdrowego trybu życia, obcowanie z przyrodą leśną, propagowanie edukacji leśnej
4. Promocja Nadleśnictwa
5.Promocja Gminy Kurzętnik
IV TERMIN I MIEJSCE
1.Bieg odbędzie się w dniu 06.04.2019 w Kącikach- wieś gmina Kurzętnik godzina 11.00
2.Dystans dla biegaczy wynosi :
a) Bieg Główny rocznik 2001 i starsi –ok. 4,5 km
b) Bieg rocznika 2002-2003-2004-ok. 2,3km
c) bieg rocznika 2005-2006-2007- ok. 1,5km
c) bieg rocznika 2008- i młodsi –ok. 600m
3.Start do biegów będzie miał miejsce przy świetlicy wiejskiej w Kącikach
4. Start do biegów według harmonogramu :
a),, Bieg z Jajem ,, start 11:30
b) Bieg rocznika 2002-2003-2004- 11:30
c) bieg rocznika 2005-2006-2007- 11:10
d) bieg rocznika 2008- i młodsi – 11:00
5.Trasy biegów przebiegać będą na wyznaczonej ścieżce leśnej pętle długości 600m, 1,5km, 2,2km
VI.ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO
Warunkiem uczestnictwa w Biegach jest dokonanie rejestracji elektronicznej
https://elektronicznezapisy.pl/news.html
meilowo - dmkf@interia.pl

Opłacenie startowego DOTYCZY BIEGU GŁÓWNEGO ,,Bieg z Jajem,, przelewem
elektronicznym lub w biurze zawodów oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa w dniu zawodów.
Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Dane do przelewu
STOWARZYSZENIE KURZĘTNIK BIEGA
Ul. Kościuszki 17
13-306 Kurzętnik
NR KONTA:
89 2030 0045 1110 0000 0410 6550

Nie ma opłaty startowej dla biegów młodzieżowych
Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 03 kwietnia 2019 (po tym terminie
zgłoszenie jest możliwe w biurze zawodów.

Limit uczestników biegu głównego 100 osób
Bez limitu biegi młodzieżowe
Biuro zawodów będzie mieścić się w świetlicy wiejskiej. Biuro będzie czynne w dniu
zawodów w godzinach od 09:00 do końca zawodów.
Prawo uczestnictwa: w biegu na 4,5 km osoby, rocznika 2001 i więcej.
W biegu dziecięcych według rozpiski.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu”
podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna w dniu zawodów. Podpisując deklarację
uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub
uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
VII.KLASYFIKACJA I NAGRODY
Podczas biegu rozegrana zostanie klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn OPEN w Biegu z Jajem na 4,5 km
Trzy pierwsze Kobiety i Mężczyźni na mecie zostaną nagrodzeni statuetkami.
( trzy pierwsze osoby w biegu Open K i M mają zapewniony bezpłatny start w VII Kogucia Dycha – nie
dotyczy członków Stowarzyszenia Kurzętnik Biega)
Każdy uczestnik Bieg z Jajem na 4,5km dostanie na mecie pamiątkowy medal.
Jednak podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu.
Uczestnicy we wszystkich biegach biegną z karteczką startową przygotowaną przez organizatora,
którą należy oddać sędziemu na mecie.
W biegach młodzieżowych za zajęcie miejsc w kat żeńskiej/ oraz męskiej I miejsce – puchar

II miejsce – medal
III miejsce – medal
Nie ma medali za uczestnictwo w biegach młodzieżowych
VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) kontakt do organizatora: Dorota Pawłowska 694326995 dmkf@interia.pl
b) organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną, posiłek, wodę po biegu.
c) Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.
d) Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy
pt. Bieg z jajem. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i
możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu
zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu
zgłoszeniowym.
e) We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

