REGULAMIN
17. BIEG SOLIDARNOŚCI
ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy "17. Bieg Solidarności", zwanej dalej Biegiem, jest Zarząd Regionu NSZZ
"Solidarność" w Gorzowie Wlkp.
Dane teleadresowe organizatora: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. E.Borowskiego 31. tel. 095 7224908
I. CEL
1. Uświetnienie 35 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja miasta Gorzowa Wlkp. jako przyjaznego dla biegaczy.
II. TERMIN I MIEJSCE
1.

Bieg odbędzie się w dniu 13 września 2015 r. w Gorzowie Wlkp.

2.

Długość trasy 3500 m. Trasa będzie oznaczona co 1 km.

3.
Szczegółowa
trasa
biegu
dostępna
będzie
http://www.solidarnosc.org.pl/gorzow/Bieg_Solidarności

na

4.

Start Biegu nastąpi o godz. 12:00.

5.

Start i meta Biegu zlokalizowane będą na Placu Katedralnym.

stronie

internetowej

III. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1.

W Biegu mogą wziąć udział zawodnicy w wieku minimum 15 lat (rocznik 2000 i starsi).

2.
Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w
Biegu,
3.
Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza
wypełniając zgłoszenie,
4.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z
Regulaminem Biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystaniem wizerunku uczestnika Biegu dla potrzeb organizatora,
5.
Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do
koszulki na wysokości klatki piersiowej.
6.
Adres Biura Zawodów: ZR NSZZ "Solidarność" ul. E.Borowskiego 31, 66-400 Gorzów
Wlkp.
7.

Zawodnicy otrzymają pakiety startowe zawierające:

- numer startowy
- koszulkę techniczną

8. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
9.
Pakiety startowe bedą wydawane w dniu Biegu na Pacu Katedralnym w godzinach od 9.00
do 11.30.
10.
Zgłoszenia droga elektroniczną będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2015 r. Zgłoszenie
powinno zawierać
- Imię i nazwisko uczestnika
- rok urodzenia
- miejsce zanieszkania
- rozmiar koszulki (S,M,L,XL)
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.
VI.

KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu prowadzone będą klasyfikacje:
a. Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet.
VII. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn Biegu za zajęcie miejsc I-III
zostaną uhonorowani pucharami.
3.
Po dekoracji zwyciężców zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe (miedzy innymi
telewizory oraz sprzęt sportowy) wśród wszystkich uczestników Biegu.
VIII. OPŁATY
Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej.
Opłata wpisowa wynosi: 10 zł .
Opłatę należy uiścic do dnia 31 sierpnia przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
Region Gorzów Wielkopolski NSZZ „Solidarność”
ul. Borowskiego 31, 66-400 Gorzów Wlkp.,
nr konta: 18 1020 1954 0000 7802 0005 8370
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy Biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską.
3. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.
4. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub
skradzione podczas imprezy.

5. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
6.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

