IX Bałtycki Bieg Brzegiem Morza - Regulamin Biegu dla dzieci
1. Cel imprezy:
o Upowszechnianie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród
najmłodszych
o Promocja walorów turystycznych Półwyspu Helskiego
2. Organizatorzy:
o Liga Morska i Rzeczna, Miasto Jastarnia, Urząd Morski w Gdyni, Miasto
Władysławowo, Związek Miast i Gmin Morskich.
3. Termin, miejsce, dystans:
o Impreza odbędzie się 24 sierpnia 2019 na plaży w Jastarni
o Biegi dla dzieci będą odbywać się na plaży
o Start planowany jest od godz. 10:00,
o Dystans dla biegów dzieci został uzależniony od wieku uczestnika
i podzielony na następujące kategorie:
▪ B1 - ur. do 2015 r. (do 4 lat) - dystans około 200m (możliwy bieg wraz
z rodzicami),
▪ B2 - ur. 2014-2012(5-7 lat) - dystans 200m,
▪ B3 - ur. 2011-2008 (8-11 lat) - dystans 500m,
▪ B4 - ur. 2007-2004 (12-15 lat) - dystans 500m.
4. Zasady zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
o Start w biegu jest bezpłatny,
o Podczas zgłaszania dziecka w dniu biegu, obowiązkowa jest obecność rodzica
lub opiekuna prawnego oraz posiadanie dokumentu dziecka z datą urodzenia
(np. legitymacji szkolnej, paszportu).
o W biegach mogą brać udział dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania.
5. Uwagi końcowe:
o Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w
Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na
bieżąco,
o Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów,
wypowiedzi uczestników do celów marketingowych,
o Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
6. Zapisy:
o Zapisy na bieg oraz odbiór numerów startowych odbywać się będą w dniu
zawodów, od godz. 8:30 do godziny 9:45, w Biurze Zawodów (plaża na linii
startu X Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza – wejście na plażę nr 50).
Możliwa jest rejestracja uczestników przed Wydarzeniem, na stronie
internetowej:http://maratonbrzegiemmorza.pl/.
https://elektronicznezapisy.pl/event/4105/strona.html
o Kontakt: Kinga Sepetowska Tel.58 688 88 80, biuro@elektronicznezapisy.pl
o Limit uczestników: 150 osób

