REGULAMIN BIEGU NA POWITANIE LATA 2019
I.CEL IMPREZY
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
- propagowanie zdrowego trybu życia
- promocja miasta Luboń
II.ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie „Luboński Klub Biegacza”
III. TRASY BIEGÓW, DYSTANSE
Bieg na powitanie Lata 2019 – 10 km
Trasa biegu przebiega po terenach nadwarciańskich oraz w Lasku Majońskim.
Start – STADION MIEJSKI W LUBONIU Adres: ul. Rzeczna 2 62-030 Luboń- tereny
nadwarciańskie- Lasek Majoński- niespodzianka - stadion Miejski -meta
Trasa biegu to 99% nawierzchnia nieutwardzona.

IV. TERMIN, PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
9 czerwca 2019 roku – niedziela
07.00 - otwarcie biura zawodów – stadion miejski w Luboniu, ul. Rzeczna 2 zgłoszenia,
weryfikacja, wydawanie numerów startowych
08.30 - zamknięcie listy startowej biegu
09.00 - start biegu
11.00 – przewidywany ostatni zawodnik na mecie
11.30 - dekoracja zwycięzców biegu
V. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Kontakt: tel. 605 331 321 e-mail: lubonskiklubbiegacza@wp.pl
Zgłoszenia:
- internetowo –maratończykpomiarczasu.pl
Za kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się dzień w którym opłata startowa
wpłynie na k-to Organizatora.
VI. ŚWIADCZENIA
Każdy uczestnik otrzyma ponadto numer startowy + agrafki, a na mecie pamiątkowy medal.
Na trasie 10 km przewidziany jest punkt odżywczy.
Organizator zapewnia depozyt dla uczestników biegu. Będzie on zlokalizowany w tym samym
miejscu, gdzie Biuro Zawodów i będzie czynny do zakończenia zawodów.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Pakiet może być odebrany
osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru pakietu.

VII. UCZESTNICTWO
- do startu w Biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy ur. w 2003 roku i starsi; którzy w dniu
biegu będą mieć ukończone 16 lat;
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo;
- zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu biegu;
- wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i zdolny do udziału
w zawodach;
- każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego
przestrzegania;
VIII. OPŁATY STARTOWE - SPRAWY FINANSOWE
Opłata startowa:
- przelew elektroniczny – termin do 31 maja 2019 – 30 zł; .
- w biurze zawodów - 40zł.
Numer konta bankowego
MBIZNES KONTO STANDARD
90 1140 2004 0000 3502 7661 7957
Odbiorca
STOWARZYSZENIE LUBOŃSKI KLUB BIEGACZA
Adres odbiorcy
UL.SIKORSKIEGO 33/15 62-030
LUBOŃ

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz adres e mail użyty
Podczas rejestracji). W przypadku wpłaty za kilka osób należy podać imiona i nazwiska
zawodników.
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na
innego zawodnika w terminie do 20 maja 2019 r.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi; koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;
koszty organizacji pokrywają organizatorzy;
IX.KATEGORIE I NAGRODY :
kat. generalna kobiet i mężczyzn.
– kat. mężczyzn: M16, M30, M40, M50+
– kat. kobiet: K16, K30, K40, K50+
Każdy zawodnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal biegu.
Kat. gen. - kobiety i mężczyźni – I-III miejsce – puchary, upominki rzeczowe
Kat. wiekowe – I ; II; III miejsca – dyplomy oraz upominki rzeczowe ( uzależnione od
możliwości finansowych organizatora )
X.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
imprezy.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest
Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z
udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem
urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w
zawodach.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
-organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia
śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w biegu, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw
nieszczęśliwych wypadków,
-organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki,
-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. Decyzje personelu medycznego dotyczące
dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne,
-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),
- zawodnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze
własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu,
-zgłoszenie się na bieg przez formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w biurze
zawodów świadczy o akceptacji niniejszego regulaminu,
-Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,
-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

