Regulamin
II TELKA Bieg o Puchar Dyrektora Szkoły w Wabienicach
(kameralny bieg w atmosferze festynu rodzinnego)
1. Organizatorzy:
- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wabienicach,
Partnerzy:
- Klub Biegacza Lupus Oleśnica
2. Cele:
- promocja zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu na świeżym powietrzu, wśród
biegaczy, i uprawiających nordic walking.
- Zbiórka pieniędzy na rzecz Szkoły Podstawowej w Wabienicach.
3. Termin i miejsce imprezy:
- 08 czerwca 2019, boisko szkolne w Wabienicach.
4. Trasa i start biegu oraz Nordic walking:
- Trasa biegu – 5km drogą gruntową w kierunku miejscowości Pszeniczna, zawrotka po
2,5km,
- Meta w miejscu startu.
5. Harmonogram imprezy:
- 15:00 otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych, zapisy na bieg,
- 17:00 Start Biegu,
- 18:00 Dekoracja zwycięzców,
- 18:15 Licytacje
6. Zapisy:
-limit biegu wynosi 250 osób:
- zapisy odybwają się elektronicznie w formularzu na stronie datasport.pl:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4896
- zapisy będą dostępne w dniu zawodów, w razie nie wyczerpania limitu zgłoszeń,
7. Opłata startowa:
- opłata startowa wynosi 30zł, płatna w dniu zawodów.

8. Nagrody i pamiątki
- każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal,
 organizatorzy przewidują puchary dla najszybszej kobiety i najszybszego mężczyzny

w kategorii biegaczy oraz w kategorii Nordic Walking.
9. Postanowienia końcowe:
- Każdy zawodnik zostanie wpisany na listę zawodników i zweryfikowany w biurze zawodów
po przedstawieniu dowodu osobistego oraz po podpisaniu oświadczenia o zdolności do
udziału w biegu
- Niepełnoletni między 16-18 rokiem życia, biorący udział w Biegu zostaną wpisani na listę
zawodników i zweryfikowani po przedstawieniu w biurze zawodów oświadczenia o
zdolności do udziału w biegu wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna
prawnego dziecka, (zał. nr 2)
- Podpisując oświadczenie o zdolności do udziału w biegu Uczestnik zaświadcza, że stan jego
zdrowia umożliwia mu udział,
- Każdy zawodnik startujący w biegu czyni to na własną odpowiedzialność,
- Organizatorzy biegu zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów.
- Każdy zawodnik po wpisaniu na listę otrzyma numer startowy.
- Numery startowe muszą być przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
- Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydawanych przez sędziów,
obsługę zawodów oraz służby porządkowe.
- Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych
i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy
zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu.
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
- Organizatorzy zapewniają na mecie wodę oraz poczęstunek.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
- Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione,

skradzione, uszkodzone lub zniszczone.
- Na wszystkich kluczowych zakrętach i rozwidleniach trasa będzie zabezpieczona,
- Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
- Wszelkie informacje o przebiegu przygotowań do biegu oraz wyniki z biegu zostaną
upublicznione na profilu facebook Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wabienicach oraz
KB Lupus Oleśnica.
10. Kontakt:
–

Rafał Kaczmarski – tel. 693 854 115

