REGULAMIN IX BIEGU PAMIĘCI
O ROTMISTRZU WITOLDZIE PILECKIM,
PATRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ŁODZI
W KATEGORII OPEN.

I. Cele imprezy
1. Upamiętnienie życia rtm. W. Pileckiego;
2. Propagowanie biegania jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej oraz
krzewienie ducha sportu i uczciwego współzawodnictwa;
3. Promocja zdrowego trybu życia;
II. Organizator
1. Organizatorem biegu jest Szkoła Podstawowa nr 30 w Łodzi.
III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018r.
2. Start zawodów o godzinie 18:00 w Parku Julianowskim im. Adama Mickiewicza, przy
amfiteatrze (muszla koncertowa).
3.Dystans biegu : ok.3km.

IV. Uczestnictwo:
1.Warunkiem udziału w biegu jest zarejestrowanie się na stronie internetowej
www.time4s.pl/zapisy.html i dokonanie opłaty startowej.
2. Osoby niepełnoletnie mają dodatkowo obowiązek przedstawienia pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu z dnia 15.06.2018r.;
3. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego i zwrotnego chipa jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora;
4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów znajdującego się
przy amfiteatrze. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty,
legitymację szkolną lub inny dowód potwierdzający tożsamość; W przypadku grup
zorganizowanych wystarczy lista z potwierdzeniem własnoręcznym podpisem przez
opiekuna grupy.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i podporządkowania
się decyzjom Organizatora. Zawodnicy ponoszą w pełni odpowiedzialność za własne
działania i zachowanie;
6. Bieg ma charakter rekreacyjny;
7. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom, lub
osobom zabezpieczającym bieg.
8. Za rzeczy pozostawione lub zgubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

V. Zgłoszenia i opłata startowa
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą do dnia 15 czerwca na stronie
www.time4s.pl/zapisy.html . Po tej dacie będzie możliwość zapisania się tylko w biurze
zawodów.
W przypadku dokonania opłaty po zamknięciu zapisów uczestnik
zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia dokonania wpłaty podczas odbierania pakietu
startowego w dniu zawodów.
2. Opłatę w wysokości 5 zł., należy dokonać na konto rady rodziców SP 30 do dnia
15.06.2018 r. , wpisując imię i nazwisko, oraz nazwę imprezy: IX Bieg Pamięci o rtm.
Witoldzie Pileckim.
Nr konta: 69 1020 3352 0000 1402 0009 8848
3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie
www.time4s.pl/zapisy.html , wraz z akceptacją regulaminu.
VI. Klasyfikacje
1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
- klasyfikacja generalna kobiet,
- klasyfikacja generalna mężczyzn.
Wyróżnienia będą dla najlepszych 3 uczestników w każdej klasyfikacji.
VII. Postanowienia końcowe
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulek startowych lub za pomocą pasów do tego przeznaczonych tak aby
numery były widoczne z przodu zawodnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub w
całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby
bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności
zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach (z wyłączeniem osób, które będą pełnić
funkcje porządkowe/bezpieczeństwa w uzgodnieniu z Organizatorem biegu)
3. Uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, zezwalają na korzystanie ze swojego wizerunku, zdjęć, filmów na potrzeby
Organizatora tj. internet, prasa, ulotki, plakaty itp.
4. Kategoria jest uznana, jeśli wystartuje min. 3 Zawodników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie
przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji biegu, zgodnie z oczekiwaniami
uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.
6. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie
mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi
z tego tytułu odpowiedzialności
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi biegu. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
Organizator.

9. W dniu zawodów uczestnik poświadcza swój udział w zawodach własnoręcznym
podpisem na liście startowej. W przypadku osób niepełnoletnich podpisu dokonuje
pełnoprawny opiekun.

OŚWIADCZENIE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imię Nazwisko zawodnika)
Zgłaszając swój udział w biegu w dniu 15.06.2018 oświadczam, że zapoznałem/am się z
regulaminem biegu oraz akceptuję i zobowiązuję się do postępowania zgodnego z
regulaminem, postanowieniami organizatorów, przepisami prawa i warunkami
zabezpieczenia imprezy. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w
zawodach i startuję w nich na własną odpowiedzialność i ryzyko. Oświadczam, iż ja i moja
rodzina/opiekunowie prawni nie będziemy rościli żadnych pretensji do organizatora z tytułu
odniesionych kontuzji, utraty zdrowia lub życia. Świadomy/-ma odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń stwierdzam, że moje predyspozycje fizyczne pozwalają mi
na pokonanie zakładanego dystansu. Oświadczam iż nie jestem pod wpływem alkoholu,
narkotyków i substancji psychotropowych oraz nie cierpię na żadne choroby mogące mieć
istotny wpływ na mój udział w biegu.
…................................................................................................. miejscowość, data
podpis zawodnika

OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej Ja (imię i
nazwisko).................................................................................... legitymujący się dowodem
osobistym (nr i seria)..................................... oświadczam, że wyrażam zgodę na udział
mojego dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko) ...........................................................
........................................................................................... w biegu w dniu 15.06.2018 oraz
oświadczam, że biorę za nie pełną odpowiedzialność podczas trwania biegu. Jestem
świadomy/-ma zagrażających niebezpieczeństw wynikających z uczestnictwa mojego
dziecka/podopiecznego w biegu, oświadczam, że moje dziecko/podopieczny jest w stanie
pokonać zakładany dystans, nie będę rościć żadnych pretensji do organizatora z tytułu
odniesionych kontuzji, utraty zdrowia lub życia. Oświadczam, iż moje dziecko/podopieczny
nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i substancji psychotropowych oraz nie cierpi na
żadne choroby mogące mieć istotny wpływ na jego udział w biegu. Oświadczam, że
zapoznałem/-łam się z regulaminem imprezy i w pełni akceptuje jego warunki.
…....................................................
(czytelny podpis)

