REGULAMIN WIRTUALNEJ IMPREZY
CHARYTATYWNEJ
„PIĄTKA DLA SZYMONA” W DNIACH 1-15.08.2021r
CELE IMPREZY:
1. Zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację Szymona Wojtaś, który urodził się z rozszczepem
kręgosłupa, wodogłowiem i pęcherzem neurogennym.
2. Szerzenie w społeczeństwie empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
3. Promocja sportu jako elementu zdrowego stylu życia.
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Przyjaciół im. Szymona Wojtaś
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikiem może zostać każda osoba, niezależnie od wieku, która dokona rejestracji na stronie
https://elektronicznezapisy.pl/ i wniesie opłatę startową. Opłata startowa jest kwotą minimalną;
jeżeli któryś z uczestników biegu będzie miał życzenie przekazać na leczenie i rehabilitację
Szymka więcej pieniędzy, będziemy bardzo wdzięczni.
ZASADY, ZGŁOSZENIA I OPŁATY WIRTUALNEJ IMPREZY
1. Impreza ma charakter towarzyski. Wszystkie jej zasady mają charakter dżentelmeński, co
oznacza, że nikt nikomu nie będzie patrzył na ręce (buty). Każdy uczestnik sam wyznacza sobie
trasę i czas biegu/marszu/jazdy itp., przy uwzględnieniu punktów poniżej.
2. Zgłoszenia odbywać się będą na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/
w dniach 19.07.13.08.2021r. Opłaty przyjmowane są do 13.008.2021r.
3. Po dokonaniu rejestracji i opłaceniu wpisowego uczestnik otrzyma na podany adres e-mail
numer startowy do samodzielnego wydruku.
4. Każdy uczestnik otrzyma także, w ciągu 30 dni od zakończenia wirtualnej imprezy, pamiątkowy
medal:
- przesyłką pocztową – koszt 13zł pokrywany przy rejestracji (możliwość wysyłki
kilku sztuk na jeden adres w tej cenie)
- odbiór osobisty w biurze Warty ul. Rynkowa 4 Chełmno w godz. 9-16
- w indywidualnie ustalonym z organizatorem miejscu i czasie
5. Wirtualna impreza „Piątka dla Szymona” odbędzie się w dniach 1-15.08.2021r. Oznacza to,
że w tych dniach, wybrany dystans można: przebiec, przejść, przejść z kijami, przejechać
na rowerze, na rolkach, na wózku inwalidzkim, przepłynąć, ćwiczyć w domu, na siłowni
oraz przebyć innymi metodami poruszania się przy wykorzystaniu siły własnych mięśni.
6. Uczestnicy zobowiązują się przebyć dystans:
- tradycyjnych 5 km–wpisowe 30zł (+ewentualny koszt wysyłki) dla
dorosłych
- samodzielnie wybrany dystans–wpisowe 20zł (+ewentualny koszt wysyłki)
dla dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych
7. Nie zakłada się pomiaru czasu przez organizatora ani limitu czasu na wykonanie zadania.
Chętni dokonują pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.
8. Impreza ma charakter wirtualny, nie jest imprezą masową.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w trakcie uczestnictwa
w wirtualnej imprezie. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi
związane z tym ryzyko.
10. UWAGA! Nie jest wymagane żadne potwierdzenie z wykonania aktywności. Zachęcamy jednak,
aby pochwalić się wykonaniem zadania poprzez: wrzucenie screenów, logów, filmów lub zdjęć

na stronę wydarzenia na Facebook’u https://www.facebook.com/biegcharytatywny/. Tym
samym zgadzacie się Państwo na udostępnienie publiczne swojego wizerunku.

