
Regulamin

 
1.  Organizatorem biegu są: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy  i Pracowników
Więziennictwa  Zarząd Terenowy w Dzierżoniowie, Areszt Śledczy w Dzierżoniowie oraz Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dzierżoniowie .
 
2. Cele biegu:
 
a) Promowanie aktywnego trybu życia
 
b) Kreowanie pozytywnego wizerunku służb mundurowych
 
c) Promocja miasta i jego walorów turystycznych
 
d) Popularyzacja i upowszechnianie biegania,  jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 
3. Warunki uczestnictwa:
 
a) Uczestnictwo w biegu jest dobrowolne.
 
b) Zawodnik musi mieć ukończone 18 lat
 
c) Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność
 
d) W biegu mogą brać udział osoby niemające przeciwwskazań zdrowotnych
 
e) Zawodnik obowiązany jest do weryfikacji danych w biurze zawodów najpóźniej 30 min. przed startem
 
f) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu:
 
 własnoręcznie podpisane oświadczenie w biurze zawodów .
 
 uiszczenie opłaty startowej.

g) Pierwsza edycja KRATY posiada limit uczestników i wynosi on 300 zawodników.
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zniszczone, zagubione w trakcie trwania imprezy.
 
5. Zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej  interpretacji  regulaminu oraz do nanoszenia zmian
mających na celu uproszczenie lub wyjaśnienie kwestii związanych z przebiegiem imprezy.
 
7. Zgłoszenia i rezygnacja:
 
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Datasport link 

b) Uiszczenie wpisowego do dnia 24.09.2017 w kwocie
 
 40 zł od osoby do 31.08. 2017
 
 50 zł od osoby do 23.09 2017
 
  60 zł w dniu biegu
 
c) Opłata  raz  wpłacona  nie  podlega  zwrotowi  w  żadnym  przypadku.  Nie  ma  możliwości  przeniesienia
wpłaty na innego zawodnika.
 
d) Wpłaty  prosimy  dokonywać  na  adres  NSZZFiPW  ul.  Ząbkowicka  53  58200  Dzierżoniów  nr  Konta  18
9527 0007 0000 1573 2000 0002  

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/form/?zawody=3226


Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie w tytule przelewu wpisujemy  imię i nazwisko zawodnika oraz nazwę
drużyny 
 W dniu zawodów zapisy oraz uiszczenie opłaty startowej może być dokonane tylko w biurze zawodów .
 
8. Bądź bezpieczny
 
a)  Ze  względu  na  rodzaj  biegu,  zawodnicy  muszą  mieć  świadomość  możliwości  odniesienia  kontuzji
 spowodowanych pokonywaniem trasy biegu.
 
b)    Jako  organizatorzy  zapewniamy  zabezpieczenie  medyczne  na  czas  trwania  biegu,  niemniej  jednak
odpowiedzialność za powstałe urazy i ich konsekwencje pozostaje po stronie zawodników.
 
c)  Organizator  ma  prawo  wycofać  zawodnika    z  trasy,  w  przypadku  stwierdzenia  niezdolności  do
kontynuowania  wysiłku  fizycznego  oraz  w  przypadku  stwierdzenia  złamania  przepisów  niniejszego
Regulaminu.
 
d)  Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa w Imprezie osób wobec których
występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 
e)    Organizator  ma  prawo  usunąć  z  terenu  Imprezy  Uczestnika  oraz  jakąkolwiek  osobę  trzecią,  która
zakłóca  porządek  publiczny,  przebieg  imprezy  lub  zachowuje  się  w  sposób  sprzeczny  z  niniejszym
regulaminem  a  w  szczególności  osoby  zagrażające  swoim  zachowaniem  zdrowiu  i  życiu  swojemu  lub
innych osób.
 
f)    Uczestników  imprezy  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  posiadania  przy  sobie  niebezpiecznych
przedmiotów, w tym butów z kolcami, mogących zagrażać życiu i zdrowiu innych Uczestników.
 
9. Ochrona danych osobowych oraz wizerunku.
 
a)  Zawodnik  dokonując  zapisu  na  bieg  wyraża  zgodę    na  przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów
związanych z realizacją zawodów.
 
b)  Zawodnik  startując  w  biegu  wyraża  zgodę  na  publikację    wizerunku  w  relacjach  z  imprezy
zamieszczonych  na  stronie  internetowej,  w  mediach  (w  tym  społecznościowych)  oraz  materiałach
promocyjnych biegu.
 
10. Trasa biegu
 
a)  Długość trasy wynosi 7 km i przebiegać będzie przez drogi polne, asfaltowe, bruk, parki miejskie oraz
rzeki.  Na  trasie  umieszczone  zostaną  przeszkody.  Zawodnik musi mieć  świadomość,  że  ze  względu  na
charakter  biegu  rzeczy  osobiste,  części  ubioru  oraz  obuwie  mogą  ulec  zniszczeniu.    Szczegółowe
informacje dotyczące trasy oraz przeszkód będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej.
 
b)  Każdy zawodnik przed startem w biurze zawodów dostanie „KRATĘ” wykonaną z listew drewnianych z
którą będzie pokonywał trasę biegu. Dokładne wymiary kraty zostaną podane na stronie internetowej.
 
11. Postanowienia końcowe
 
a)  Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 
b)   Zawodnicy  zobowiązują się do przestrzegania  poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w
czasie trwania biegu.
 
c)   W czasie trwania biegu oraz po jego zakończeniu odbywać się będą i imprezy towarzyszące.
 
d)   Organizator zapewnia pakiet startowy, medal pamiątkowy i  ciepły posiłek po biegu .
 
e) Organizator zapewnia węzeł sanitarny, szatnie oraz natryski.
 
f)   Każdy uczestnik powinien sprawdzić czy znajduję się na liście startowej, w dniu biegu organizator nie
przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.
 



g)    Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  odwołanie  Imprezy  czy  przełożenie  terminu  i  zmiany
miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.


