REGULAMIN

Biegamy dla Krzysia i Pani Danusi!
I CEL IMPREZY
Popularyzacja biegania jako najprostszej aktywności ruchowej i rywalizacji sportowej.
II ORGANIZATOR
Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie
Wielkopolskiej
III TEREN i MIEJSCE
Wydarzenie odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej (boisko,
murawa i bieżnia)
IV PROGRAM IMPREZY
10.00 – 14:00 - w tych godzinach odbywać się będą „Kółka dla Krzyśka i Pani Danusi”
V TRASA i DYSTANS
Dystans biegu, marszobiego, spaceru jest dowolny
Profil trasy: bieżnia
VI WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Prawo startu mają osoby w każdym wieku
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia
limitu zgłoszeń oraz do zwiększenia limitu uczestników.
3. 50 numerów startowych Organizator rezerwuje dla zawodników KS Polonia Środa, sponsorów i
sympatyków klubu.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne u organizatora w
biurze zawodów lub na stronie biegu.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW.
6. Udział w wydarzeniu „Kółka dla Krzyśka” jest dobrowolny
7. Podczas przebywania na obiekcie wszystkie osoby muszą posiadać obuwie sportowe
8. Zabrania się udziału w wydarzeniu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.

9. Każda chętna osoba zobowiązana jest o dokonanie zgłoszenia w biurze organizatora
VII ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu odbywają się podczas trwania wydarzenia w godzinach 11:00 –
15:00
2. Uczestnik z chwilą zapisania się wyraża zgodę na publikację wizerunku w mediach elektronicznych i
prasie.
VIII NAGRODY
Dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg przewidziano pamiątkowy dyplom.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie i mecie).
3. Każdego zawodnika obowiązuje obuwie adekwatne do danej dyscypliny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do udziału zawodnika, który w rażący
sposób naruszy regulamin imprezy lub swoim zachowaniem zakłóci przebieg wydarzenia.
5. Wszystkich startujących oraz kibiców obowiązują zasady fair play.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. Zawodnik zgadza się na publikację niezbędnych danych osobowych na liście zgłoszeniowej

UWAGA !!!
- Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
- Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
- Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków we własnym zakresie.

