REGULAMIN

I Charytatywny Bieg Leśny – CROSS PATÓWKA
I. ORGANIZATORZY.
Klub Biegacza Warta
Miejsko‐Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pajęcznie
Nadleśnictwo Wieluń
Kontakt do organizatorów:
Jacek Mruszczyk: 693315011
Wojciech Beśka: 505268726
II. BIURO ZAWODÓW.
1. Dylów Rządowy – Remiza OSP, gmina Pajęczno, powiat pajęczański
III. CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU.
1. Pomoc charytatywna dla potrzebujących. Wsparcie dla Sandry Ruchniak – zbiórka pieniędzy na
zakup roweru rehabilitacyjnego
2. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. BIEG DLA WSZYSTKICH
AMATORÓW BIEGANIA
3. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród amatorów biegania
4. Promowanie obszarów leśnych
IV. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Bieg odbędzie się w dniu 28 lipca 2018r. (sobota) po drogach leśnych (tereny nadleśnictwa
Wieluń), gmina Pajęczno, powiat pajęczański.
2. Trasa biegu ma charakter crossowy. Do wyboru są dwa dystanse: 8 km lub 16 km. Trasa
prowadzić będzie przez „Patówkę”, czyli popularne górki leśne zlokalizowane w okolicach Dylowa
Szlacheckiego.
3. START i META – Dylów Rządowy, remiza OSP ul. Leśna
4. Start biegu nastąpi o godz. 13:00
5. Trasa biegu to w większości leśne i polne ścieżki, oraz niewielki odcinek drogi asfaltowej.
6. Po biegu posiłek regeneracyjny w siedzibie OSP.
Program zawodów:

11:00 ‐ otwarcie biura zawodów.
11:00 ‐ 12:30 zapisy i weryfikacja zawodników.
12:30 – 12:59 przygotowanie do startu i rozgrzewka
13:00 – STRAT
15:00 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców
ok. 15:30 – zakończenie zawodów.
V. UCZESTNICTWO.
1. W biegu Cross Patówka prawo startu mają wyłącznie osoby, które do dnia 28 lipca 2018r. zgłoszą
swój udział w zawodach. W dniu zawodów będzie możliwość zapisania się pod warunkiem wolnych
miejsc. Limit zawodników: 150.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów – podpisać listę startową.
Biuro będzie czynne od godz. 11:00 do 12:30.
3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują numer startowy, oraz elektroniczny chip do pomiaru
czasu
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika będzie wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia o braku
przeciwwskazań do udziału w biegu. Dla osób, niepełnoletnich wymagany jest podpis/zgoda rodzica
lub prawnego opiekuna, trenera.
5. Pierwszeństwo startu mają osoby, które dokonają zgłoszenia elektronicznego
VI. ZGŁOSZENIA.
1. Zgłoszenia na stronie www.biurozawodow.pl zakładka I Cross Patówka
2. Bieg ma charakter charytatywny, a uczestnictwo w zawodach jest darmowe!
VII. POMIAR CZASU.
1. Pomiar elektroniczny. Za pomiar czasu odpowiada firma CHRONOSPORTS
VIII. NAGRODY.
‐ NA MECIE WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ SPECJALNIE WYKONANE MEDALE
OKOLICZNOŚCIOWE.
Zwycięzcy OPEN – 8km
1. (KOBIETY) OPEN – 5 pierwszych zawodniczek – NAGRODY I DYPLOMY
2. (MĘŻCZYŹNI) OPEN – 5 pierwszych zawodników – NAGRODY I DYPLOMY
Zwycięzcy OPEN – 16km

1. (KOBIETY) OPEN – 5 pierwszych zawodniczek – NAGRODY I DYPLOMY
2. (MĘŻCZYŹNI) OPEN – 5 pierwszych zawodników – NAGRODY I DYPLOMY

Organizator przewiduje dodatkowo, po zakończeniu zawodów, rozlosowanie nagród rzeczowych
wśród wszystkich uczestników biegu !
XI. Cele charytatywne
1. Bieg jest bezpłatny i ma charakter charytatywny. Podczas imprezy zbierane będą środki na zakup
roweru rehabilitacyjnego dla Sandry Ruchniak. Liczymy na wsparcie ze strony wszystkich
zawodników.
XII. UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW.
1. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania zawodów ani na czas podróży czy też czas
pobytu w okolicach trasy biegu.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
XIII. ZASADY FAIR‐PLAY w lesie
1. Zawodnicy i uczestnicy zawodów muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą
zanieczyszczać trasy biegu oraz terenu „Miasteczka Zawodów”.
XIV. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.wynikionline.pl
2. Organizator ma prawo w ciągu 7 dni roboczych do weryfikacji oraz korekty wyników na podstawie
uzasadnionych protestów oraz na podstawie innej dokumentacji takiej jak nagrania video, zdjęcia,
zeznania obsługi technicznej co do skracania trasy przez zawodników.
3. Ostateczną decyzję o wynikach zawodów podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z
Organizatorem.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Za pozostawienie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE
ponosi odpowiedzialności.
3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z
każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk,
wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z
uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w
prasie, internecie lub w transmisjach radiowo‐telewizyjnych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia,
materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach
elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na
stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe,
promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną
przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
5. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane
do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.
6. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na
używanie wypowiedzi, informacji Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadomienia i
wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
7. Uczestnik biegu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową/Listę Startową oraz oświadczenie
akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) z późniejszymi zmianami wyłącznie do celów promowania w.w.
zawodów.
8. Regulamin zawodów może ulec zmianie.

