Regulamin IV Rodzinnego Biegu z Przeszkodami w Przyjezierzu

Informacje ogólne
1. Organizatorami wydarzenia są: Dom Kultury w Strzelnie, Zakład Aktywności Zawodowej w
Przyjezierzu, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich, gmina Strzelno, gmina
Jeziora Wielkie.
2. Celem imprezy jest popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako element aktywności
fizycznej, która ma niebagatelny wpływ na zdrowie człowieka, propagowanie zdrowego
sposobu spędzania czasu dzieci i rodziców oraz uatrakcyjnienie ofert imprez sportowych dla
dzieci na terenie gminy Strzelno i gminy Jeziora Wielkie.
3. Uczestnicy startują w parach; dziecko + pełnoletni opiekun.
4. Przewiduje się limit uczestników wynoszący 120 dzieci. Limit może ulec zmniejszeniu lub
zwiększeniu, zależnie od obostrzeń sanitarnych, obowiązujących na dzień 02.07.2022
Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w Przyjezierzu na plaży głównej 02.07.2022, o godzinie 14:00.
2. Przy wejściu na teren Biegu, każdy z uczestników otrzyma numer startowy. Będzie on
wydawany na podstawie okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
Zgłoszenia
1. Zapisy na Rodzinny Bieg z Przeszkodami odbywać się będą za pomocą formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej.
2. Termin zgłoszeń upływa w dniu 15.06.2022 do godziny 23:59 lub w momencie wyczerpania
wolnych miejsc.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń bez
podawania przyczyny.
4. Organizator wprowadza możliwość dodatkowych zapisów bezpośrednio przed rozpoczęciem
Biegu.
5. Uczestnicy ponoszą opłatę startową w wysokości 20 złotych. Opłatę należy przelać na rachunek
bankowy 51 8159 0003 2001 0011 9467 0007 lub osobiście uiścić w Zakładzie Aktywności w
Przyjezierzu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
6. W przypadku nieuiszczenia opłaty startowej, zgłoszenie zawodnika będzie uznane za nieważne.
7. Raz poniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne wydarzenia
organizowane przez Dom Kultury w Strzelnie lub współorganizatorów.

Klasyfikacja i wyniki
1. Bieg będzie klasyfikowany w następujący sposób:
- rocznik 2016 i młodszy
- rocznik 2014 – 2015
- rocznik 2012 – 2013

- rocznik 2010 – 2011
2. Wyniki Biegu będą ustalone na podstawie pomiaru czasu przez organizatorów.
Nagrody
1. Każdy z zarejestrowanych uczestników do 12 roku życia otrzyma medal.
2. Pierwsza trójka z każdej kategorii wiekowej otrzyma dodatkową nagrodę.
Postanowienia końcowe
1. Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko i jednocześnie
wyrażają zgodę na publikację wizerunku uczestnika i opiekuna na zdjęciach oraz materiałach
reklamowych z imprezy.
2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania Biegu.
3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wodę.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
5. Sprawy nieokreślone w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
6. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować dyskwalifikacją.

