Regulamin
Biegu na orientacje pn. „Bieg Niepodległości”
I. ORGANIZATOR:





Urząd Gminy w Krzemieniewie
Belęciński Uczniowski Klub Orientacji Sportowej
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie

I. CEL
1. Patriotyczne bieganie dla zdrowia i świetnego samopoczucia to najlepszy sposób na uczczenie Święta
Niepodległości.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja Gminy Krzemieniewo jako przyjaznego dla biegaczy.
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2016 r. w Bojanicach (Gmina Krzemieniewo).
2. Długość trasy: ok. 6 km i ok. 4 km, do wyboru przez Uczestnika.
3. Szczegółowa trasa biegu dostępna będzie tuż przed startem w dniu organizacji Biegu.
4. Bieg na dystansie 6 km wystartuje o godz. 11:00. Start biegu na dystansie 4 km nastąpi o godz. 12:00.
5. W zawodach mogą wziąć udział osoby uprawiające Nordic walking.
III. CENTRUM ZAWODÓW:
1. Wigwam w Bojanicach przy drodze Nowy Belęcin – Bojanice.
IV. PUNKTY KONTROLNE
1. Na trasie będą znajdować się punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie
skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który
jest dostępny na stronach: Urzędu Gminy w Krzemieniewie www.krzemieniewo.pl oraz Zespołu Szkół
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie www.zsbelecin.edu.pl
2. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza może odbyć się poprzez wysłanie drogą
elektroniczną na adres: spbel_dyr@wp.pl , dostarczenie do Urzędu Gminy w Krzemieniewie lub
siedziby ZS w Nowym Belęcinie. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. W czasie rejestracji Uczestnicy deklarują dystans, na którym chcą startować.
4. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz
Zgłoszeniowy.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna
prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
6. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 10 listopada 2016 roku o godz. 24.00. Po tym terminie
zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 11 listopada pod warunkiem
dostępności miejsc.
7. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

8. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:
numer startowy wraz z kartą startową do pomiaru czasu
9. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez
Uczestnika Biegu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
VI. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który weźmie udział w Biegu Niepodległości otrzyma na mecie poczęstunek
(napój i gorącą strawę) .
2. W Biegu na dystansie 4 km i 6 km zdobywcy miejsc I-III otrzymają pamiątkowe statuetki.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części
koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja
(obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona.
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez
ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach,
wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę
biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany
jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu,
w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
6. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i
nieodwołalne.
7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza
Zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego
się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu
wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
9. Zawodnik na mecie bez numeru startowego lub karty startowej do pomiaru czasu, nie będzie
sklasyfikowany.
10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

