IV WALENTYNKOWY BIEG PARAMI
W ramach cyklu Grand Prix Kosakowa na 5 km

REWA 13.02.2022
REGULAMIN
1.

ORGANIZATOR
Kosakowo Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórzu przy ul. Gen. W. Andersa 2A, 81-198
Kosakowo, KRS 00000929172, NIP 587-173-26-02, Regon 5020292081,
www.kosakowosport.pl, e-mail: sekretariat@kosakowosport.pl

2.

WSPÓŁORGANIZATOR
The North Event Krzysztof Walczak ul. Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia
NIP: 958-146-90-44, e-mail: biuro@thenorthevent.pl

3.

CELE
a) Integracja mieszkańców Gminy Kosakowo.
b) Popularyzacja i upowszechnienie aktywności fizycznej
c) Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
d) Rozwój kultury fizycznej w duchu Fair Play.
e) Sportowa promocja regionu.

4.

WARUNKI UCZESTNICTWA
a) Jeżeli z powodu obostrzeń sanitarnych bieg nie będzie mógł się odbyć w Rewie, impreza
odbędzie się w formie on-line (pakiety startowe zostaną wysłane kurierem, a wynik
będzie należało wgrać do formularza zapisów).
b) Bieg ma charakter otwarty.
c) W Biegu OPEN mogą wziąć udział wyłącznie pary (mieszane).
d) Biegi przeprowadzone zostaną w następujących kategoriach:
• kategoria Open (1,2,3),
• kategoria mieszkańcy Gminy Kosakowo (1,2,3).

5. MIEJSCE I TERMIN
a) Zawody odbędą się w niedzielę 13 lutego 2022 r. przy Hotelu Skipper w Rewie
ul. Sztormowa 2, 81-198 Rewa.
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b) Zapisy i weryfikacja zawodników:
W dniu imprezy tj. 13.02.2022 r. od godziny 10:00 do 11:45 w biurze zawodów
ul. Sztormowa 2.
c) Miejsce: Hotel Skipper, ul. Sztormowa 2 – wejście od zatoki puckiej.
d) Start biegu Open: godz. 12.00, obowiązuje opłata startowa za parę:
6. ZGŁOSZENIA
a) Zgłoszeń on-line do biegów należy dokonywać do piątku 11.02.2022 r., do godz. 12.00
poprzez formularz dostępny na stronach:
• https://elektronicznezapisy.pl/event/6669.html
Możliwe będą również zapisy dzień imprezy 13.02.2022, w biurze zawodów w Rewie, w
Hotelu Skipper - wejście od zatoki puckiej, w godzinach 10:00 do 11:45.
b) Dla Biegu Walentynkowego obowiązuje opłata startowa za parę:
Termin

Opłata startowa za parę

do 11.02.2022

60 zł

12-13.02.2022
120 zł
Podana cena dotyczy zgłoszenia pary (2 osób).
c) Ostateczny limit zgłoszeń (zapisanych i opłaconych) na bieg główny to 125 par.
d) Administratorem danych osobowych jest The North Event Krzysztof Walczak ul.
Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia NIP: 958-146-90-44, e-mail: biuro@thenorthevent.pl
e) Wraz z wysłaniem zgłoszenia i opłacenia opłaty startowej uczestnik Biegu wyraża zgodę
na udostępnienie Organizatorowi przez Współorganizatora listy wyników Biegu w
zakresie: nazwa pary, imię + nazwisko, miejscowość, nazwa klubu, uzyskany czas,
uzyskane miejsce w rankingu, do celów wykorzystania ich do promocji wydarzenia jak i
samego Organizatora.
f) Wraz z wysłaniem zgłoszenia i opłaceniem opłaty startowej uczestnik Biegu wyraża
zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w dokumentacji fotograficznej
sporządzanej w miejscu i czasie organizacji biegu, do celów promocji wydarzenia jak i
samego Organizatora.
7. NAGRODY
a) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg.
b) Upominki.
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8. CYKL GRAND PRIX KOSAKOWA 5 KM
1) Bieg Walentynkowy jest pierwszym biegiem wychodzącym w skład cyklu Grand Prix
Kosakowa 2022 na 5 km. Klasyfikacja generalna składać będzie się z sumy trzech
najlepszych czasów. Aby wziąć udział w Grand Prix, należy wystartować w min. 3 z 4
biegów. Oto lista planowanych startów:
•

13.02.2022 Bieg Walentynkowy

•

Maj 2022 Bieg Europejski

•

Wrzesień 2022 Bieg Dożynkowy

•

Listopad 2022 Bieg Niepodległości

❖ Dokładne daty będą podane w osobnych komunikatach dotyczących imprez
2) W cyklu Grand Prix uhonorujemy kategorie Open (1,2,3 M.), (1,2,3 K.).
9.

INFORMACJE DODATKOWE
a) Każdy uczestnik powinien mieć wykupione ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.
b) Zawodnicy będą mieli możliwość oddania swoich rzeczy w depozyt; odbiór rzeczy na
podstawie numeru startowego.
c) Każdy uczestnik na podstawie numeru startowego otrzyma: ciepły napój, na mecie: medal.
d) Kontakt: 58 712 17 00, sekretariat@kosakowosport.pl
e) Podczas biegu wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna
f) UWAGA: Jeżeli impreza nie będzie mogła odbyć się w sposób tradycyjny ze względu na
zagrożenie epidemiologiczne wydarzenie automatycznie zmienia się w bieg wirtualny
g) Zgodnie z Rozporządzeniem COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami ilość
uczestników biegu nie przekroczy 125 par.
h) W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje
przestrzeganie

aktualnych

wytycznych

epidemicznych

dostępnych

na

stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
i) Każdy uczestnik oświadcza że zapoznał się z regulaminem zawodów i akceptuję jego
warunki, w szczególności oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, startuje
wyłącznie na własną odpowiedzialność i brak jest jakichkolwiek przeciwskazań
lekarskich do jego czynnego uczestnictwa. Uczestnik ponosi związane z tym ryzyko,
przyjmując do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się ze znacznym wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze
majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
j) Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Karta Zgłoszenia.
k) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
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