Regulamin Biegu Połówka Zalew Lipówka III Dla Jasia 2022
I Cel Imprezy (Cele i założenia:)
Cel charytatywny.
Poprzez organizację biegu – zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację Jasia
Promocja aktywności fizycznej i aktywnego stylu życia
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
Promowanie dobroczynności i wspieranie osób chorych
Integracja lokalnej społeczności w czasie organizacji biegu i kibicowania
Propagowanie wolontariatu sportowego
II Organizatorzy
Night Runners Września
III Termin i miejsce
- bieg odbędzie się w dniu 11 września 2022 r. o godzinie 09:00
- długość tras: 21,0975 km, 5 km, spacer 5 km
- trasa wiedzie ścieżką pieszo-rowerową wokół Zalewu Wrzesińskiego
- meta na terenie Campingu Lipówka, ul. Świętokrzyska 14, 62-300 Września
IV Uczestnictwo
- łączna liczba uczestników ograniczona jest do 300 osób (w przypadku dużego zainteresowania
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników o 100 osób);
- w biegu dystans 21,095 km i 5 km mogą wziąć udział osoby które ukończyły 15 lat;
- osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekuna
prawnego na udział w zawodach;
- w spacerze mogą brać udział dzieci wraz z opiekunem;
- każdy uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej i nie są
mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania oraz potwierdzenie o zapoznaniu się z regulaminem;
- każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przymocowany z przodu do odzieży wierzchniej;
- uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku i
zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją biegu podpisując regulamin;
- wydawanie pakietów startowych przed startem do godziny 08:30 po okazaniu dowodu tożsamości;
- biuro zawodów znajdować się będzie w pobliżu miejsca startu.
V Zgłoszenia i wpisowe
- zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 28 sierpnia 2022 r. na stronie:
time4run.com.pl
- opłata wpisowa wynosi 30 zł
- jeżeli chcielibyście przekazać większą kwotę nadwyżkę wpłaty można przelać na Fundacja
Dzieciom "Zdążyć z pomocą" ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa Alior Bank S.A. 42 2490 0005
0000 4600 7549 3994 tytułem 39591 Chojnacki Jan Września - darowizna na pomoc i ochronę
zdrowia. W dniu biegu będzie też prowadzona zbiórka do puszek
- opłata za udział nie podlega zwrotowi.
VI Nagrody
- wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale;
- wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończą bieg, zostaną rozlosowane specjalne nagrody
rzeczowe.
VII Postanowienia końcowe
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
- bieg połączony zostanie z festynem;

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione w trakcie imprezy;
- organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością i uczestnictwem w imprezie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności;
- we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy biegu, którym
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.

