REGULAMIN

NAZWA IMPREZY:
Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”
I. Organizator:
− Włocławski Klub Biegacza Maratończyk
− Włocławski sztab WOŚP
II. Sponsor Biegu
WIKA Polska
III. Termin i miejsce:
30 styczeń 2022 r. godz. 11:00
Przystań Wodna przy ul. Piwnej
IV. Trasa:
5 km włocławskimi Bulwarami. Bieg ze startu wspólnego
V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu biegu
Udział w biegu jest bezpłatny w okolicy Biura Zawodów będzie znajdować się stacjonarna puszka
WOŚP, z której cały dochód przeznaczony będzie na Wielką Orkiestrę
Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego
przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
dla potrzeb biegu.
VI. NAGRODY
Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg pamiątkowy medal i dyplom

VII. KLASYFIKACJE
W biegu nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja ze względu na charytatywny wymiar biegu

VII. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl
2. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz
zgłoszeniowy,

3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal
4. Uczestnicy weryfikowani są po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.
5. Zapisy elektroniczne możliwe będą od 05.01.2022 r. .
IX. OPŁATY:
Bieg bezpłatny (preferowana wpłata do puszki w dniu zawodów)
X. PROGRAM MINUTOWY:
Zostanie podany w terminie późniejszym na stronie wydarzenia
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
● Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego
•

regulaminu.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i nie będą rościć zażaleń do organizatora w
przypadku wystąpienia urazów powstałych podczas biegu.
● Uczestnicy oraz osoby funkcyjne muszą wyrazić akceptację wymogów zawartych
w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
● Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
• wkbmaratonczyk2009@gmail.com

