NARODOWY BIEG STULECIA OD BAŁTYKU DO TATR NASIELSK 2018
REGULAMIN
I. Cele:
1. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i
środowiskowych.
3. Ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, kształtowanie nawyków
zdrowego stylu życia.
4. Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu „fair play” oraz idei Pierre de Coubertin’a, ojca
nowożytnych igrzysk: „ważny jest udział, a nie zwycięstwo”.
5. Integracja mieszkańców mieszańców gminy Nasielsk.
II. Organizator:
Gmina Nasielsk
Współorganizator - Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team
III. Miejsce i godzina startu:
11 listopada godz. 11:11
start i meta – Stadion Miejski w Nasielsku, ul. Sportowa 28
IV. Uczestnictwo:
W biegu na dystansie 5 km może wziąć udział każda osoba, która dokona rejestracji i wniesie
stosowną opłatę.
V. Zgłoszenia:
Drogą elektroniczną do 20 czerwca poprzez portal www.datasport.pl - opłata wynosi 20 zł. Po
tym terminie może wzrosnąć. Definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń - 15
września.
VI. Pakiet uczestnika:
W ramach wniesionej opłaty organizator zapewnia:
A. numery startowe z chipami,
B. koszulki wykonane z materiału oddychającego z krótkim rękawem w kolorach białym lub
czerwonym,
C. medale identyczne jak we wszystkich miastach objętych projektem.
VII. Biuro zawodów:
- 10 i 11 listopada - Stadion Miejski w Nasielsku, ul. Sportowa 28.
Odbiór pakietów startowych za okazaniem dokumentu tożsamości i podpisaniem
oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać
zezwolenie od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą

wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Niepodległości. Natomiast,
uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na
czas udziału w imprezie sportowej NNW.
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb organizatora.
4. Rejestracja i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
6. Partnerem Biegu Niepodległości jest Biuro Biegu Stulecia (www.biegstulecia.pl)
KONTAKT e-mail: nasielskbasztatema@gmail.com

