REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI
„BIEG BAMBINI”
w ramach działania LDM „ W pogoni za tradycją”
I. CELE IMPREZY
Zaszczepienie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
II. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
Data: 24 sierpień 2019 rok (SOBOTA).
Biuro Zawodów, start i meta przy ul. Hubala 16A w Niekłaniu Wielkim (plac przy Stara Piekarnia)
„BAMBINI BIEG” - godz. 13.05
Dekoracja dzieci bezpośrednio po zakończeniu biegu.
III. POMIAR CZASU, DYSTANS, TRASA BIEGU.
Pomiar czasu w biegu dzieci nie będzie prowadzony.
Dystans wynosi - ok.1000m.
Trasa: po pierwszych 500m trasy IV Biegu Niekłańskiego, fant niespodzianka i powrót na miejsce startu/mety.
IV. UCZESTNICTWO
Obowiązuje limit miejsc do 30 zapisanych osób.
Decyduje kolejność zapisu.
W biegu dla dzieci „Bambini Bieg” prawo startu mają wyłącznie te dzieci, które w dniu startu nie ukończyły 9 lat, których rodzic
lub pełnoprawny opiekun zapisze dziecko w Biurze Zawodów.
Rodzice zobowiązani są do podpisania pisemnej zgodny na uczestnictwo w biegu swojego dziecka/dzieci.
W Biurze Zawodów przy stanowisku „BAMBINI BIEG” uczestnicy imprezy otrzymują numer startowy i agrafki.
W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest
obowiązkowa.
Najmłodszym dzieciom w czasie biegu towarzyszyć mogą rodzice lub prawni opiekunowie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegów lub jego przerwania bez podania powodów.
V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do Biegu dla Dzieci odbywać się będą wyłącznie w Biurze Zawodów stanowisko „BAMBINI BIEG”
VI. NAGRODY
Każdy zawodnik, który ukończy „BAMBINI BIEG” otrzyma na mecie pamiątkowy medal oraz pakiet niespodziankę ufundowany
przez ASTRA S.A.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych.
Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
„Bambini Bieg” w ramach IV Biegu Niekłańskiego jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Każdy uczestnik jest
zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na
udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w
bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do
wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach
mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości
regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje
dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego
nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej
indywidualnie przez uczestnika.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy. W sprawach nieujętych
Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
Zapisując się do udziału w zawodach rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej
formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, udostępniania sponsorom oraz partnerom IV Biegu Niekłańskiego w celu ich
promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na
stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez SJOBT Smart oraz przyjmuje do wiadomości, że
przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym
miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
Ze sportowym zaproszeniem
Organizator

