Regulamin imprezy sportowej
„ X Jubileuszowy Bieg Ulicami Witaszyc”
Witaszyce, dnia 26 maja 2018 r.

§1

Cel imprezy
1.
2.
3.
4.
5.

Popularyzacja imprez biegowych oraz nordic - walking.
Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
Promocja imprez sportowo-rekreacyjnych dla całej rodziny.
Integracja społeczności lokalnej.
Aktywna forma spędzania czasu wolnego.
§2

Organizator Imprezy: STOWARZYSZENIE NA RZECZ WITASZYC
Współorganizatorzy:
- Rada Sołecka w Witaszycach,
- Zespół Szkół w Witaszycach,
- O.S.P. Witaszyce,

Patronat honorowy:
- Burmistrz Jarocina.

§3

Data i miejsce, kategorie biegowe
1. Bieg główny ulicami Witaszyc odbędzie się 26 maja 2018 r. o godzinie 1400, start: stadion
sportowy w Witaszycach, ul. Kolejowa. Rejestracja zawodników od godz. 1200 .
Marsz nordic walking start o godz. 1300, ze stadionu sportowego .
Zakończenie rejestracji 15 minut przed rozpoczęciem biegu lub marszu.
2.
3.
−
−

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Bieg odbędzie się na dystansie:
4 km bieg główny dla dorosłych : kobiety i mężczyźni.
3 km marsz z kijkami nordic - walking dla osób do 50 roku życia i powyżej 50 lat.

§4

Warunki uczestnictwa
1. W biegach może uczestniczyć każda osoba, która w dniu imprezy zgłosi się do Biura Biegu
i wpisze na listę uczestników.
2. Uczestnik podpisuje się czytelnie na liście.
Podpis na liście jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i zapewnieniem, że stan zdrowia
pozwala na udział w imprezie. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną
odpowiedzialność.
3. Wpisowe :
− uczestnicy biegu głównego i marszu nordic walking wnoszą opłatę w wysokości
10,00 zł przy rejestracji.
4. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy wraz z numerem startowym, który należy
umocować na koszulce.
§5

Organizacja biegów
1. Start i meta biegów - stadion sportowy w Witaszycach przy ulicy Kolejowej.
2. Trasy biegów we wszystkich kategoriach zostaną oznakowane przez Organizatora Biegu.
3. Godziny biegów :
- 4 km bieg główny dla mężczyzn i kobiet - godz. 1400.
- 3 km marsz nordic walking - godz. 1300.

4. Biuro Biegu zlokalizowane zostanie przy wejściu na stadion sportowy, od godziny 1200 .
§6

Nagrody
1. Organizator imprezy przewiduje
w poszczególnych kategoriach.

medale i nagrody za zajęcie I, II i III

miejsca

§7

Postanowienia końcowe
1.Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników imprezy.
2.Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy sportowej, nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po biegu.
3.Udział w biegu jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
niezależnie od warunków pogodowych.
4.Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne szkody.
5.Przez akceptację niniejszego regulaminu, uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku
lub szkody związanej z biegiem.
6.Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej i ubezpiecza imprezę.
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
8.Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich,
organizator nie odpowiada.
9.Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z zawodów, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych
organizatora. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu mogą być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
10.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja
organizatora jest decyzją ostateczną.
11. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Witaszyce, 14 maja 2018 r.

