REGULAMIN
BIEGU PAMIĘCI JANA PAWŁA II 2020
02.04.2020 (czwartek)

MOTTO BIEGU
„Nie ważne czy wygramy, ważne że biegniemy"
I. CELE:
1.1 Upowszechnienie biegania oraz nordic walking jako zdrowego trybu życia.
1.2 Upamiętnienie wybitnego człowieka Polaka.
1.3 Zachęcenie do uprawiania sportu.
1.4 Wspieranie i popularyzowanie biegów jako formy rekreacji ruchowej.
1.5 Integracja biegaczy z różnych instytucji, klubów i innych organizacji sportowych. Bez
podziałów i uprzedzeń.

II. ORGANIZATOR:
2.1 TIME4S Radosław Sekieta ul.Ciasna 4m1 93-547 Łódź, biuro@time4s.pl
Tel. 501 894 154 Radosław Sekieta

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
3.1 ZABIEGANI w ŁODZI

IV. TERMIN:
4.1 02 kwietnia (czwartek) 2020 roku, godz. 21:37

V. START i META:
5.1 Park Baden-Powella, na wysokości Hali Sportowej "Parkowa"

VI. TRASA:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Dystans około 3 km (dwie pętle 1,5km)
Rodzaj trasy: asfalt/szuter
Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona.
Bieg odbędzie się przy bez względu na warunki atmosferyczne.
Nawierzchnia asfaltowa 50%, szutr 50%.
Uczestników startujących w zawodach nie obowiązuje limit czasu.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
7.1 w Biegu Pamięci prawo startu mają osoby, które do dnia 02 kwietnia 2020 roku
ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie za pisemną zgodą rodzica
lub prawnego opiekuna-podpisanie oświadczenia w dniu zawodów w biurze warunkiem
dopuszczenia nieletniego do startu).
7.2 Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów
( weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w w okolicy
startu/mety).
7.3 Biuro Czynne: 02.04.2020r od godz. 19:00
7.4 Podczas weryfikacji, zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz własnoręcznym podpisem potwierdzić udział
w biegu w dniu zawodów.
7.5 Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod
oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,
7.6 Każdy uczestnik otrzyma numer startowy oraz zwrotny chip do pomiaru czasu, który musi

być przypięty w widocznym miejscu (na piersi) przez cały czas trwania biegu,
7.7 Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów,
zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
7.8 Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie http://time4s.pl/zapisy.html oraz
dokonanie opłaty startowej (wpisowego) jest tożsame z akceptacja regulaminu. Osoby z
nadanym numerem startowym to osoby z potwierdzeniem wpłynięcia opłaty startowej.

VIII. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:
8.1 Za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na
stronie internetowej biegu oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
8.2 Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
8.3 Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
8.4 Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego,
przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
8.5 Osoby powyżej 60 roku życia oraz niepełnoletni płacą wpisowe w wysokości 20,00 zł (I
termin) lub 30,00 zł (II termin) zależnie od terminu zgłoszenia.
8.6 Z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia.
8.7 Terminy zgłoszeń:

DATA
WPISOWE
I termin
do 23.03.2020
25,00 zł
II termin*
od 24.03.2020
35,00 zł
oraz opłata przed startem w biurze zawodów w dniu 02.04.2020r
* osoby, które dokonają zgłoszenia w II terminie nie mają
zagwarantowanego pełnego pakietu startowego (brak kubka)

** Wpłaty online do 30.03.2020r. Przy wpłacie po tym terminie - konieczne okazanie
potwierdzenia wpłaty w dniu zawodów.

8.8 Dane do przelewu:

TIME4S Radosław Sekieta
ul. Ciasna 4m1,
93-547 Łódź
Nr konta bankowego: 05 1140 2004 0000 3802 7585 3040
tytuł przelewu: imię i nazwisko – Bieg Pamięci 2020
IX. KLASYFIKACJA:
9.1 W Biegu Pamięci prowadzone będą klasyfikacja w następujących kategoriach:
9.2. Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn

X. NAGRODY:
10.1 W Biegu Pamięci zawodnicy otrzymają nagrody:
a. w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsce

I – statuetka + upominek. Za

miejsce II i III – upominek.
b. każdy zawodnik, który dokona opłaty startowej w I terminie otrzyma pamiątkowy kubek na
zakończenie biegu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
11.1 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
11.2 Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną.
11.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu
wynikające z winy uczestników,
11.4 Uczestnicy Biegu Pamięci równolegle z przystąpieniem wyrażają zgodę na publikację
wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie organizatora, FB organizatora i
współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu,
11.5 Pisemne protesty można zgłaszać w Biurze zawodów po zakończeniu zawodów,
11.6 Ostateczna interpretacja regulaminu biegu należy do organizatora.
11.7 Każdy zawodnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
11.8 Każdemu zawodnikowi przysługuję napój i ciepły posiłek.
11.9 Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/łam się i akceptuje z wszystkie warunki
regulaminu biegu oraz wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą.
11.10 Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu
11.11 Organizator (TIME4S Radosław Sekieta ), współorganizatorzy, a także osoby
związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
biegu.
11.12 Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ponoszą osobistą odpowiedzialność
za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób.
11.13 Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody
związanej z zawodami.
11.14 Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych, na zasadach
określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr
101, poz.926 ze zm.) przez TIME4S Radosław Sekieta z siedzibą w Łodzi w celach
niezbędnych do wykonania zadań związanych z biegiem (w tym publikacji wyników oraz list
startowych).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora w celu przesyłania materiałów informacyjnych (od wybranych przez niego partnerów
i sponsorów).
11.15

11.16 Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także
wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję,
portale internetowe a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
11.17 Oświadczam, że posiadam osobiste lub grupowe ubezpieczenie NW.
11.18 W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu w dniu zawodów.

ORGANIZATOR
TIME4S Radosław Sekieta
ul. Ciasna 4m1 93-547 Łódź
tel. 501 894 154, email biuro@time4s.pl

