REGULAMIN CHARYTATYWNEGO BIEGU
I NORDIC WALKING
„I Charytatywny Bieg dla Marcina i Kuby”
Sosnowiec, 10 czerwca 2018

1/ Cel imprezy:
1. Pozyskanie środków finansowych na rehabilitację Marcina i Kuby.
2. Wspieranie działań na rzecz aktywności fizycznej.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
4. Integracja mieszkańców Sosnowca.
2/ Organizatorzy:
- Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
- MUKS
- Fundacja Nieinni

3/ Partnerzy:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
4/ Termin i miejsce:
1. Bieg odbędzie się 10 czerwca 2018 w Sosnowcu.
2. Bieg rozpocznie się o godzinie 11:00, a po wystartowaniu wszystkich biegaczy nastąpi

wymarsz NordicWalking.
5/ Trasa i dystans:
1. Uczestnicy biegu oraz marszu mają do pokonania trasę 2km lub 4km.
2. Całe wydarzenie odbywa się na Górce Środulskiej.
6/ Nagrody:
Wszyscy uczestnicy zawodów po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale
oraz drobny poczęstunek.
7/ Uczestnictwo:
1. Limit uczestników wynosi 400 osób.
2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem wydarzenia.

3. W przypadku osób, które do dnia wydarzenia nie ukończyły 18 lat wymagane jest
posiadania pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w zawodach.
4. Wszyscy uczestnicy zapisani na bieg muszą dokonać w dniu startu weryfikacji w
Biurze Zawodów.
5. Numery startowe będą wydawane po weryfikacji w Biurze Zawodów oraz po
podpisaniu oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność.
6. Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich
imienia i nazwiska w relacjach z wydarzenia zamieszczanych w mediach oraz
materiałach promocyjnych organizatora,jak również wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.
8/ Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:
1. Zgłoszenia do I Charytatywnego biegu dla Marcina i Kuby przyjmowane będą
drogą elektroniczną na stronie www.elektronicznezapisy.pl
2. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 6 czerwca 2018.
3. Za zgłoszenie uważa się spełnienie poniższych warunków:


Prawidłowe wypełnienie elektronicznego zgłoszenia,



Wniesienie opłaty startowej przelewem na konto lub w Biurze Zawodów,



Złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu,



Złożenie zgody rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku osób
niepełnoletnich

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów, jeśli
wcześniej zostanie wyczerpany limit zgłoszeń oraz do zapisów w dniu Biegu, jeśli
limit nie zostanie wyczerpany przez zapisy elektroniczne.
5. Potwierdzenie rejestracji lub rejestracja uczestników odbędzie się w Biurze Zawodów

dnia 10 czerwca od godz. 9:30 do 10:45

9/ Opłata startowa:
1. Opłata startowa wynosi 25 zł.
2. Organizator nie wystawia faktur VAT ani nie dokonuje zwrotu wpłaconej już opłaty
startowej.
3. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
10/ Pozostałe ustalenia i informacje:
1. Bieg ma charakter rekreacyjny, nie będzie profesjonalnego pomiaru czasu.
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Zawodnicy są zobowiązani do startu z przypiętym numerem startowym.
4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

5. Organizatorzy nie będą odpowiadać za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia
lub skradzione podczas wydarzenia.
6. Zawodnicy zabezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ubezpiecza
uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
7. Wszelkie zmiany dotyczące wydarzenia będą na bieżąco umieszczane na stronie
zapisów.
8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
9. Organizator nie zapewnia szatni i depozytu.
10. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby naruszające
regulamin oraz zasady porządku publicznego.
11. Zabrania się wnoszenia na miejsce Biegu substancji nielegalnych, odurzających,
alkoholowych oraz podnoszących wydajność fizyczną.
12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

