REGULAMIN V BIEGU TRAPERA DLA NATALII
I. ORGANIZATORZY
Organizatorem „V Biegu Trapera Dla Natalii” jest Stowarzyszenie Sportowe Yulo Run Team Siedlce
oraz Dziewczyny z Platerowa Biegają.
II. CEL IMPREZY
1. Propagowanie zdrowego trybu życia, obcowania z przyrodą leśną, propagowanie edukacji
leśnej.
2. Zbiórka środków finansowych na leczenie Natalii Kowaluk.
3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
4. Promocja aktywności fizycznej.
5. Integracja środowiska sportowego (ognisko po zawodach).
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg i nordic walking odbędą się 16 lutego 2019 roku.
2. Start biegu i nordic walking nastąpi z terenu Rancza Kisielew (teren w okolicy leśniczówki
Kisielew) o godzinie 13.30.
3. Meta biegu i nordic walking znajdować się będzie w miejscu startu.
4. Trasa biegu i nordic walking prowadzić będzie przez polne drogi i tereny leśne.
5. Dystans biegu i nordic walking wynosi około 9,5 km. Trasa nie posiada atestu PZLA.
6. Pomiar czasu zostanie wykonany z pomocą sędziów i pomiaru ręcznego.
7. Każdy kilometr trasy będzie oznaczony.
8. Zawodników obowiązuje limit czasu 100 minut w biegu.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W „V Biegu Trapera Dla Natalii” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania
imprezy ukończyła 16 lat.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów,
które będzie się mieścić na terenie Rancza Kisielew w miejscu STARTU i METY zawodów.
3. Biuro zawodów otwarte będzie 16 lutego 2019 (sobota ) - w godz. 11:45-13:15 (namiot).
4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji wieku
i danych osobowych.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wzięcia udziału w zawodach będzie własnoręcznie
podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach, które będzie
dostępne w Biurze Zawodów.
6. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w zawodach.
7. Decyzje obsługi medycznej zawodów, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
8. Pakiety startowe można odbierać wyłącznie w dniu zawodów w godzinach 11.45-13.15.
9. Organizator nie przewiduje limitu uczestników, jednak tylko pierwsze 100 osób zapisanych
i opłaconych otrzyma numer startowy i medal na mecie.
V. ZGŁOSZENIA
1. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w Biurze Zawodów i na stronie internetowej
elektronicznezapisy.pl.
2. Zgłoszenia on-line (do dnia 13 lutego 2019 do godziny 23:59).
3. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 50 zł. 15 zł z każdej opłaty startowej zostanie
przeznaczone na leczenie Natalii Kowaluk.

4. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Yulo Run Team Siedlce
nr konta 36 2030 0045 1110 0000 0199 4650
5. Rejestracja i opłata startowa w dniu zawodów wynosi 60zł.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu
dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej
opłaty na innego uczestnika.
8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

numer startowy wraz z agrafkami,

posiłek regeneracyjny po biegu, ognisko, jabłko, herbata z prądem 

bidon,
9. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu oraz nordic walking,
kategoriach wiekowych biegu, otrzymują puchary i ewentualne upominki.
10. Organizator przewidział kategorie wiekowe w biegu : K kobiety i M mężczyźni

K-16 (16-38 lat), M-16 (16-38 lat)

K-39+ (39+ lat), M-39 (39+ lat)
11. Organizator nie dubluje nagród.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru
startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa.
2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej na trasie biegu. Jednak na trasie biegu będą
znajdowały się osoby świadczące pomoc medyczną – ratownicy medyczni.
3. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
4. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą
wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na
zdrowiu podczas biegu.
5. Organizator nie zapewnia szatni.
6. Organizator zapewnia prysznice.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Administratorem danych osobowych uczestników jest The North Event Krzysztof Walczak,
szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu
elektronicznezapisy.pl:
https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka_prywatnosci_2018_05_25.pdf
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Na trasie mogą wystąpić błoto i lód.
12. W przypadku pytań proszę o kontakt e-mail: bieg@platerow.com.pl lub tel. 507 605 212 (Edyta
Gregorczuk)
13. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.

