REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO
,,I BIEG ULICZNY DLA MARATOŃCZYKA MARIUSZA
KOMPANOWSKIEGO’’ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY
GMINY LUBISZYN

I. CELE IMPREZY
Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania czasu.
Promocja gminy Lubiszyn.
Promocja regionu lubuskiego.
Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży
i dorosłych.
5. Pomoc rehabilitacyjna dla Mariusza.
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II. ORGANIZATOR
Przewodniczący Rady Gminy Lubiszyn.

III. TERMIN – MIEJSCE – TRASA
1.
2.
3.
4.
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Bieg odbędzie się dnia 11.01.2020 r.
Start i meta: Lubiszyn, ul. Myśliborska 9.
Biuro zawodów: sala widowiskowa w Lubiszynie.
Dystans – 5,6 km drogą o nawierzchni asfaltowej.
Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu. Na wszystkich kluczowych zakrętach
i rozwidleniach trasa będzie zabezpieczona.

IV. PROGRAM ZAWODÓW




12.00 – 14.30 – Godziny otwarcia biura zawodów. Weryfikacja uczestników,
wydawanie pakietów startowych.
15.00 – Bieg główny.
16.00 – Zakończenie biegu.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Impreza ma charakter otwarty.
2. Nieletni uczestnicy biegu startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Warunkiem udziału w biegu głównym jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie
własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach
oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność.

4. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony ( skracanie trasy )
zostaną zdyskwalifikowani.
6. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na
wysokości klatki piersiowej.
7. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz
alkoholu.
8. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze
zdjęciem ( dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną dla wieku 18
lat ), w celu kontroli daty urodzenia.
9. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
10. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest
do jego przestrzegania.
11. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VI. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA I PAKIET STARTOWY
1. Zgłoszenia do biegu na 5,6 km będą przyjmowane poprzez formularz ze strony
internetowej do dnia 09.01.2020 r. www.maratonczykpomiarczasu.pl lub wyczerpania
limitu 200 zawodników.
2. Za zgłoszenie uważa się wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
3. Lista startowa zostanie zamknięta po zapisaniu się i wniesieniu opłaty startowej przez
pierwszych 200 zawodników na bieg 5,6 km. W dniu zawodów w przypadku niepełnej
listy startowej zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 14.30.
4. Opłata startowa na bieg 5,6 km wynosi:
 do 09.01.2020 r. na konto Mariusza 22102020360000000201224237 – 30 zł. z
dopiskiem Darowizna dla Mariusza.
 w dniu startu – 40 zł.
5. Brak wpłaty powoduje wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo
zgłosić się ponownie ( o ile będą wolne miejsca ). W przypadku osiągnięcia limitu
uczestników decydować będzie kolejność wpłat.
6. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, ani nie można jej przenosić na innego
zawodnika. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem
i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych dla potrzeb imprezy biegowej.
7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego na 5,6 km ma
zapewniony:
 numer startowy z agrafkami.
 posiłek regeneracyjny po biegu.
 opiekę medyczną.

VII. KATEGORIE
BIEG GŁÓWNY – 5,6 KM



Kategoria OPEN - mężczyzn
Kategoria OPEN – kobiet

VIII. NAGRODY
1. W biegu głównym puchary w kategorii kobiet i mężczyzn OPEN za miejsca I – III.
2. Organizator ma prawo ustanowić dodatkowe klasyfikacje i nagrody lub zmienić
istniejące w zależności od hojności sponsorów.

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Bieg odbędzie się przy chwilowo zamkniętym ruchu ulicznym.
W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
Organizator zapewnia napoje na trasie i na mecie oraz posiłek regeneracyjny.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Zawodnicy startują na własny koszt.
Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie
stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność
stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione,
uszkodzone lub zniszczone.
10. Kierownictwo biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające
regulaminu i ładu sportowego.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
12. Organizator ubezpiecza zawodników.
13. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje Organizator.
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X. KONTAKT


Organizator – 693 383 463

Załącznik nr 1

……...…………………………….
miejscowość, data

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział
osoby niepełnoletniej w biegu
Wyrażam zgodę na udział osoby niepełnoletniej, której jestem
rodzicem/opiekunem prawnym:
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………..
Na udział w biegu organizowanym przez PRZEWODNICZĄCEGO RADY Gm. LUBISZYN
Miejsce i data imprezy: LUBISZYN, 11.01.2020 r.

Dane opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………………
Numer i seria dokumentu tożsamości…………………………………………………………..
Aktualny telefon………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że dane w formularzu są prawdziwe i zgodne z prawem.
Zapoznałem się z regulaminem wyżej wymienionego biegu i akceptuję go, jak również
przyjmuję do wiadomości, że jedynym administratorem danych osobowych zawartych
w powyższym formularzu jest organizator biegu.
Zostałem poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych jak i ich edytowania
oraz usunięcia z bazy danych organizatora.

……………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

