Regulamin Biegu Charytatywnego dla Pawła
I. ORGANIZATOR
1. Stowarzyszenie Aktywni Węgrów.
2. Stowarzyszenie „ Żyj z całych sił” .
II. WYKONAWCA
1. Stowarzyszenie Aktywni Węgrów
III.CEL
1.
2.
3.
4.

Zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych.
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
Promocja Miasta Węgrów .
IV.TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2018 roku.
Start biegu głównego nastąpi o godzinie 15:00.
Start biegów dziecięcych nastąpi przed biegiem głównym.
Start i meta biegu będzie usytuowana nad Zalewem w Węgrowie.
Bieg odbywa się na 3 razy pętla ok.1600m ).
Długość trasy biegu głównego wynosi ok. 5000 m.
Rozegrane zostaną oddzielne biegi dla dzieci i młodzieży.
Długość trasy biegów dziecięcych i młodzieżowych będzie dostosowana do
wieku uczestników.
9. Pomiar czasu w biegu głównym zostanie wykonany za pomocą
elektronicznych chipów.
10. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
11. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 50 minut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu głównym na dystansie 5000 m może wziąć udział osoba, która
najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.
2. W biegach dziecięcych i młodzieżowych organizator przewiduje następujące
kategorie wiekowe: 4-6 lat (200m), 7-9 lat (400m), 10-12 lat (600), 13-15 lat
(1600). W biegach dla dzieci w wieku 4-12 lat nie będzie podziału na płeć.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą
prawnego opiekuna.
4. W zawodach mogą wziąć udział osoby poruszające się przy pomocy kijów
nordic walking. Przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.
5. Uwaga! Limit uczestników biegu głównym na dystansie 5000 m wynosi: 200
osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów, które będzie się mieścić w pobliżu startu i mety

7. Biuro będzie czynne: od 12: 00 do 13:30.
8. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem
weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
9. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne
podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu,
które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
10. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i
niezmienne.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/518
2. Zgłoszenia on-line na dystansie 5000 m będą przyjmowane do dnia 24.06
2018. W dniu 30 czerwca 2018 r. dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w
Biurze Zawodów. Jeżeli limit uczestników nie zostanie wykorzystany.
3. Opłata startowa za udział w biegu głównym wynosi minimum 30 złotych,
zachęcamy do wyższych wpłat zgodnie z ideą biegu.
4. Zgłoszenia do biegów dziecięcych. Prosimy wysłać na maila
aktywniwegrów@gmail.com W mailu proszę napisać Imię Nazwisko , rok
urodzenia, dystans
Opłata za udział w biegu dziecięcym wynosi 5zł (opłata w biurze zawodów w
dniu biegu), zachęcamy do wyższych wpłat zgodnie z ideą biegu.
5. Każdy uczestnik biegu głównego jest zobowiązany do wniesienia opłaty
startowej w ciągu 5 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W
przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia
raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
7. Organizator nie wystawia faktur VAT za udział w imprezie.
8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
9. - numer startowy wraz z czterema agrafkami
- wodę, gorący posiłek (na mecie
10. - medal (na mecie)
VII. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu
otrzymują pamiątkowe puchary.
2. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
3. Do klasyfikacji końcowej brane są pod uwagę osoby, które pokonały pełen
dystans. Medal okolicznościowy przysługuje każdemu, kto pokona jedno
okrążenie Zalewu (ok.1600m).
4. Z Uczestnictwa w Biegu Charytatywnego dla Pawła jak i praw i obowiązków z
nim związanych, w tym także praw do żądania wydania nagrody, nie można
przenosić na inne osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji

na każdym etapie Biegu Charytatywnego dla Pawła uczestnika postępującego
niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Biegu Charytatywnego dla Pawła będą
przetwarzane w celach przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzcy i przyznania,
wydania, odbioru nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Biegu Charytatywnego dla Pawła będą
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w
związku z udziałem w Biegu Charytatywnego dla Pawła obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany
będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w Biegu Charytatywnego dla Pawła.
6. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na
wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby
przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach
handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne,
zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
Dz. U. 2016 r. poz. 922. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej
zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na
adres organizatora.
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i
zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w
każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, Dz. U. 2016 r. poz. 922.
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Charytatywnym dla
Pawła należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Wykonawcy na
adres: Stowarzyszenie Aktywni Węgrów, ul. Rzemieślnicza 1, 07-100 Węgrów,
z dopiskiem „Bieg Charytatywny dla Pawła - Reklamacja”, w terminie 7
(siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu - bezpośrednio lub listem
poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego
paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Biegu Charytatywnego dla Pawła Organizator
rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu
Charytatywnego dla Pawła będzie ostateczna.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Biegu Charytatywnego dla Pawła obowiązuje
niniejszy regulamin.
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego
z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
4. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania
przyczyn.
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do
Organizatora.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

