REGULAMIN
I Bieg Śladami Wiślańskiego Niedźwiadka
Charytatywny
I. Organizator:
Organizatorem Biegu jest urząd Miejski w Wiśle. Organizatora reprezentuje Referat
Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu. Osobą do kontaktu jest Karina Czyż: karinac@wisla.pl
tel: 33 855 24 25 wew. 146
II.
•
•
•
•
•

Cel:
Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku do lat 13;
Promowanie biegania jako formy pomagania innym;
Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby ich równieśników- bieg o charakterze
charytatywnym;
Pozyskanie środków dla potrzebującego dziecka zamieszkałego w Wiśle;
Promocja szlaku Wiślańskiego Niedźwiadka.

III. Termin i miejsce:
• Bieg odbędzie się w niedzielę 20 września 2020r.
• Start: Niedźwiadek na początku deptaka (kat. starsza) i Park Kopczyńskiego (kat. młodsza);
Meta: Niedźwiadki w Parku im. Kopczyńskiego
• 15:00 – start Dzieci Starszych (Niedźwiadek na począteku deptaka), ok. 15:20 start Dzieci
Młodszych (Park Kopczyńskiego- okolice Niedźwiadków)
• Biuro
zawodów
na
Rynku
(przy
budynku
"Domu
Zdrojowego)
czynne od godz. 14:00 do godz. 14:45
• ok. 16:15 - Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród- Park Kopczyńskiego, przy Niedźwiadkach
IV. Kategorie wiekowe i dystanse:
• Dzieci Młodsze ( roczniki 2014 i młodsze)- dystans ok.150 metrów
• Dzieci Starsze ( kat. 1 - roczniki 2013- 2010, kat. 2 – roczniki 2009-2007)- dystans ok.
700 metrów
V. Uczestnictwo:
• w biegu udział biorą dzieci, zwane dalej „Uczestnikami”, w wieku do lat 13 włącznie (roczniki
2007 i młodsze);
• w biegu obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), która
zostanie przekazana w formie darowizny potrzebującemu dziecku zamieszkałemu na terenie
miasta Wisła;
• do udziału w biegu zostaną dopuszczone dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie
przedstawią w Biurze Zawodów podpisaną deklaracje uczestnictwa;
• podpisując deklarację uczestnictwa zaświadcza się, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu
udział w biegu;
• złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu biegu;
• organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód,
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w biegu oraz nie
ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności;
• organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom numer startowy, pamiątkowy medal i słodki
upominek;
• ze względów bezpieczeństwa w biegu obowiązuje zakaz poruszania się z wózkami dziecięcymi,
w tym biegowymi wózkami dziecięcymi;
VI. Zgłoszenia:

•

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą Formularza (link do formularza) do dnia 17.09.2020r.,
a w dniu zawodów potwierdzić udział składając podpis pod deklaracją uczestnictwa, dokonać
opłaty wpisowej oraz odebrać numer startowy. Będzie możliwość dokonania zgłoszenia na
miejscu w dniu biegu.

VII. Nagrody:
• Miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej-dyplom, statuetka, drobny upominek- maskotki
wiślańskiego niedźwiadka.
VIII. Postanowienia końcowe:
• Bieg odbędzie sie bez względu na panującą aurę pogodową.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią
przed, w trakcie lub po biegu.
• Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu biegu.
• Uczestnik lub Rodzice/Opiekunowe w imieniu Uczestnika, przyjmuje do wiadomości, że
udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Złożonenie podpisanej deklaracji udziału w
biegu zaświadcza się o znajomości Regulaminu, jak również oświadcza, że Uczestnik startuje
dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów,
robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych
materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Uczestnik lub Rodzice/Opiekunowe w imieniu Uczestnika, wyraża zgodę na używanie jego
wypowiedzi, wizerunku, informacji. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających
przebieg rywalizacji, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach
elektronicznych, katalogach oraz w mediach na potrzeby reklamowe i promocyjne.
• Organizator zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

