
   REGULAMIN IMPREZY WIELKI NOCNY BIEG NA XXIV ŚWIATOWY DZIEŃ CUKRZYCY  
I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Wielkiego Nocnego Biegu na XXIV Światowy Dzień Cukrzycy, zwanym dalej Wydarzeniem jest Fundacja Medicover, dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.medicover.pl.  II. TERMIN I MIEJSCE Wydarzenie odbędzie się w dniu 14.11.2015 od godz. 00.00 do godz. 02.00 na Placu Piłsudskiego, 00-078 Warszawa.  III. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 1. W Wydarzeniu mają prawo udziału osoby, które dokonały rejestracji do Wydarzenia oraz które do dnia biegu ukończyły 18 lat. Osoby młodsze mogą wziąć udział w Wydarzeniu tylko w towarzystwie pełnoletnich opiekunów po  podpisaniu stosownego Oświadczenia dostępnego w dniu Wydarzenia w Biurze Zawodów. 2. Rejestracja do Wydarzenia odbywa się w dniach 2.11.2014-13.11.2014 poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://po-zdro.pl/biega także (w razie wolnych miejsc) osoby, które zgłoszą się do Wydarzenia 13.11.2015 w Biurze Zawodów usytuowanym na Placu Piłsudskiego w godzinach 22:30-23:30 .  3. Każdy Uczestnik dołączając do Wydarzenia powinien zweryfikować swój udział w Wydarzeniu w Biurze Zawodów w dniu Wydarzenia w godzinach (22.30-23.30) poprzez podpisanie stosownego Oświadczenia zawierającego m.in. zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie, a także informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Wydarzeniu.  4. Uczestnicy wydarzenia w czasie rejestracji wybierają drużynę „Żółtą” lub „Niebieską”, dla której będą sumowane kilometry Uczestnika przebiegnięte w czasie Wydarzenia. 5. Wysokość opłaty startowej wynosi 30zł. Uczestnik ma możliwość wniesienia wyższej opłaty niż ustalona. Całość opłaty starowej przeznaczona jest na cele charytatywne określone przez Organizatora. 6. W przypadku wyczerpania się limitu liczby osób w danej drużynie, Uczestnik może się zapisać do drugiej drużyny-o ile będą w niej wolne miejsca. 7. Limit liczby Uczestników Wydarzenia wynosi 600 osób (2 drużyny po 300 osób). W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby Uczestników zapisy zostaną wstrzymane, Organizator poinformuje o tym na stronie Wydarzenia http://po-zdro.pl/bieg/  8. Uczestnicy Wydarzenia, którzy dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu Wydarzenia, dostaną pamiątkową koszulkę, małą wodę mineralną i świecące gadżety od Organizatora oraz zostanie im wypożyczony po weryfikacji nr dowodu osobistego   komplet słuchawek niezbędnych do udziału w Wydarzeniu. UWAGA! Należy zabrać ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji Uczestnika.  IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Każdy Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia Uczestnika przed udziałem w biegu. Uczestnicy mogą to zrobić tylko osobiście, w dniu Wydarzenia w 



Biurze Zawodów usytuowanym przy Placu Piłsudskiego w Warszawie w godzinach 22.30-23.30.  2. Podpisując Oświadczenie Uczestnika Uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce,  personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora w sytuacji zagrożenia życia. Uczestnik 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 (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w treningu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki  ryzyka. 3. Podpisanie Oświadczenia Uczestnika oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Wydarzeniu i bierze w nim udział dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 4. Podpisując Oświadczenie Uczestnika Uczestnik wyraża zgodę do użycia przez Fundację Medicover zdjęć oraz materiału filmowego z jego udziałem na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także do wykorzystania w Internecie i na  wszelkie inne potrzeby komercyjne. Niniejsza zgoda jest bezpłatna, ma charakter dobrowolny, bez ograniczeń terminowych. 5. Uczestnicy Wydarzenia przejdą na wyznaczony do biegu obszar w asyście koordynatora i obsługi Wydarzenia. Przejście do strefy biegu bez uzgodnień z koordynatorem jest niedozwolone podczas trwania całego Wydarzenia. Wyjście ze strefy biegu po zakończonym zawodów odbędzie się także przy asyście koordynatora i obsługi. 6. Uczestnicy przez cały czas trwania biegu muszą pozostać na obszarze wydzielonym do biegu. Konieczność zejścia z trasy biegu musi zostać wyraźnie zasygnalizowana obsłudze biegu. 7. Uczestnicy Wydarzenia proszeni są o punktualne stawienie się w wyznaczonym miejscu spotkania. 8. Zaleca się, aby Uczestnicy Wydarzenia mieli obuwie sportowe i odzież przystosowaną do biegania oraz do aktualnych warunków pogodowych. 9. Prowadzący i osoby z obsługi Wydarzenia mają prawo odmówić udziału w  Wydarzeniu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na miejscu Wydarzenia oraz rzeczy zaginione podczas jej trwania. 11. Uczestnicy Wydarzenia będą mieli możliwość pozostawienia swoich rzeczy w depozycie. 12. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do uszanowania miejsca biegu, jak również pracy prowadzących imprezę. 13. Uczestnicy Wydarzenia obowiązani są posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które powinni uzyskać we własnym zakresie. 
 


