REGULAMIN III CHOJNICKIEGO BIEGU „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” - 2021r.
I. ORGANIZATOR
1.Organizatorem Biegu Chojnicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
II. CEL
1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Zbiórka na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania pierwszej pomocy.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2021 r.
2. Start biegu nastąpi o godzinie 12.00
3. Start i meta biegu zlokalizowane będą w PARKU 1000-LECIA w Chojnicach
4. Trasa biegu – 5 okrążeń wokół Parku.
5.Długość trasy - ok. 5km
6. Trasa będzie zabezpieczona przez wolontariuszy.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu WOŚP musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na
udział w
biegu.
3. Wszyscy uczestnicy Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
4. Dozwolona jest każda forma pokonania dystansu: bieg, marsz, jazda na rowerze, deskorolce,
hulajnodze, sankach, nartach, z pomocą kijków Nordic Walking itd. (z wyłączeniem pojazdów
mechanicznych).
5. UWAGA – dopuszczamy możliwość pokonania dystansu wirtualnie. Dla osób, które zapiszą się
i wniosą opłatę startową i poinformują nas o tym mailowo – doślemy medal na wskazany adres.
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do Biegu WOŚP będą przyjmowane mailowo na adres sztab@wospchojnice.pl (tytuł
maila:BIEG – Imię i Nazwisko) oraz poprzez link : https://elektronicznezapisy.pl/event/5440.html
do 30 stycznia 2021.
2. Po tym terminie, jeżeli nie zostanie osiągnięty limit uczestników, dodatkowe zgłoszenia będą
przyjmowane na miejscu, w dniu Biegu.
3. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:
- Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, lub
- Wpisanie wszystkich koniecznych danych w mailu: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania, Adres
mailowy, data urodzenia.
- Opłatę za udział w biegu należy wpłacić na subkonto Sztabu dedykowane do wpłat w ramach
finału WOŚP: 64 1020 1491 0000 4102 0076 1338 (tytułem: imię i nazwisko uczestnika – bieg
WOŚP 2021); dla osób zapisujących się mailowo – prośba o podesłanie potwierdzenia przelewu.
- Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej
opłaty na innego uczestnika
4. Limit uczestników w Biegu WOŚP wynosi 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.
5. Opłata startowa w kwocie 40 zł jest przeznaczona na zakup pomp insulinowych dla kobiet w
ciąży. Organizatorzy nie wystawiają faktur VAT.
6. Dowodem skutecznej rejestracji jest email z potwierdzeniem rejestracji.
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
a. numer startowy z czterema agrafkami,
b. medal,
c. gorący poczęstunek
VI. BIURO ZAWODÓW – weryfikacja, odbiór pakietów startowych
Biuro Zawodów: lokalizacja, godziny pracy
- 31 stycznia (niedziela) w g.10:00 – 11:30 ; w Parku 1000-Lecia, w Chojnicach.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości
klatki piersiowej.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie biegu
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
6. Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest
ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

