BIEG WOLI
I. ORGANIZATOR
1. Fundacja ProSport, 33-100 Tarnów, Wekslarska 7; www.fus.org.pl
II. CEL
1. Popularyzacja zdrowego trybu życia i upowszechnianie biegania niezależnie od grupy wiekowej.
2. Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy Wola Rzędzińska, powiatu tarnowskiego
oraz województwa małopolskiego.
4. Promocja gminy Wola Rzędzińska
5. Ukazanie walorów turystycznych mieszkańcom woli Rzędzińskiej oraz pobliskim sąsiadom w tym Tarnowian.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się
a. Data: 7 października 2018 /niedziela/
b. START: godz. 11:00
c. Miejsce : START i META : Wola Rzędzińska przy Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz.
IV, OPŁATY
Wpłata do

30.09.2018 - 50 zł,

w dniu zawodów tj.

07.10.2018– 80 zł

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
•
•

Bieg główny - 10 km
Limit zawodników – 300 startujących

PROGRAM ZAWODÓW
•

godz. 08:30 – 10:30 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych – Biuro Zawodów hol Szkoły
Podstawowej nr.1 Wola Rzędzińska
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godz. 11:00 - START Bieg Główny 10 km
godz.14.30 – zamkniecie trasy biegu
godz. 14:45 - ceremonia wręczenia nagród
godz. 15:15 - oficjalne zakończenie imprezy.

•
•
•
•

Vi. LIMIT CZASU
1. Zawodników z biegu głównego obowiązuje limit czasu wynoszący: 1 h 30 minut
2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia
z trasy.

VII. PUNKTY WODOPOJOWE
1. Punkty z wodą będą rozstawione tylko na trasie biegu głównego po przebiegniętym ok. 5 km.
VIII. UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA
Warunkiem uczestnictwa w Biegu głównym jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie
prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na .
Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Udział w Biegu głównym mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają opłaty wpisowej w kwocie:
oraz pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny, odbiorą numer startowy oraz chip pomiarowy jak i również
uzupełnia oświadczenie o stanie zdrowia.
Zgłoszenia online zostaną zawieszone 1 października 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w
Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w
następujących porach: 7 października 2018 w godzinach 8.30 – 10.30 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarz
w Woli Rzędzińskiej.
W Biurze Zawodów zawodnicy z biegu głównego otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:
•

numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu

Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem i chipem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów
dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Po ukończeniu biegu obowiązuje zwrot chipa na wskazane w dniu zawodów
miejsce.
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13. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby
oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić oświadczenie o stanie
zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu.

IX. Nagrody
Każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy medal;
Nagrody rzeczowe oraz statuetki w kategorii open Kobiet i Mężczyzn za miejsca od I do III

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od
Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
2. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z
Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych
materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także
możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby
komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na
wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe
na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia
jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej
licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu
oraz innych wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Tarnów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. Jednocześnie
informujemy że bieg odbędzie się bez względów na panujące warunki atmosferyczne.
5. Organizator biegu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
6. Więcej informacji znajdziesz na www.fus.org.pl oraz FB

Za organizatorów
Katarzyna Kmieć
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