REGULAMIN
SZTAFETY CHARYTATYWNEJ DLA NINY
Lubin, 5 kwietnia 2020 r.
ORGANIZATORZY:
 Klub Biegowy ZG Run
 RX Fitness
 Niedźwiadki Biegają
 Regionalne Centrum Sportowe sp. z o.o. w Lubinie
TERMIN:
5 kwietnia 2020 r. od godziny 11:00
MIEJSCE:
Stadion Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie,
ul. Odrodzenia 28b
UCZESTNICTWO:
• W zawodach uczestniczyć można na podstawie złożenego oświadczenia
o zdolności do biegu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie
podpisuje rodzic lub opiekun prawny Wszystkim zawodnikom startującym
w biegu zostaną wydane numery startowe w biurze zawodów. Zawodnicy
zobowiązani są do uczestnictwa w biegu w koszulce otrzymanej w pakiecie
startowym. Obowiązuje łączny limit uczestników dla wszystkich
konkurencji - 250 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
• Każdy uczestnik może wziąć udział w wybranych przez siebie
konkurencjach spełniając warunki startu uwzględnione w programie
zawodów
• W konkurencji sztafeta dziecięca uprawione do udziału drużyny
składające się z 4ki dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych
klas 1-4).
• W konkurencji sztafeta młodzieżowe uprawione do udziału są drużyny
składające się z 4ki młodzieży z klas 5-8 szkół podstawowych i klas 1-4
szkół ponadpodstawowych.
• Jako drużyna w konkurencji - sztafeta rodzinna 4x400m traktowany jest
zespół składający się z przedstawicieli
maksymalnie dwóch rodzin
(np. tato Jan Kowalski z synem Mirosławem Kowalskim oraz Tomasz
Nowak z córką Kasią Nowak). Dzieci uczestniczące w tej konkurecji mogą
mieć maksymalnie 18 lat.
Zgłoszenia prowadzone będą poprzez stronę internetową: www.fenikstiming.pl

PROGRAM ZAWODÓW:


11.00



11.30



12.00




12.30
13.00

Sztafeta dziecięca 4x100m (przedszkolaki oraz uczniowie
szkoł podstawowych klas 1-4)
Sztafeta młodzieżowa 4x200m (uczniowie szkół
podstawowych klasy 5-8 oraz szkoły ponadpodstawowe)
Sztafeta rodzinna 4x400m (2 rodziców/opiekunów
prawnych i 2 dzieci)
Sztafeta OPEN 4x400m
„Szybka setka” – bieg OPEN na 100m

WPISOWE
Udział w zawodach jest bezpłatny, lecz mile widziane są wpłaty na
rehabilitacje małej Niny poprzez portale:
- https://www.siepomaga.pl/dla-niny
- https://www.kawalek-nieba.pl/nina-szolomicka/
ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH:
Numery startowe będą do odbioru w biurze zawodów (na stadionie RCS)
w dniu imprezy od godziny 9:45
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Każdy z uczestników otrzyma na mecie medal (w pierwszej konkurencji
w której wystartuje)
• Organizatorzy nie przewidują nagród za poszczególne konkurencje
• Organizatorzy przewidują „ręczny” pomiar czasu
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć
i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe i promocyjne
Organizatorów. Ponadto zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego
wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez
Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM/DVD,
w folderach oraz mediach, na stronach internetowych, w mediach
społecznościowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak
również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne
związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów.
• Zgłoszenie udziału w imprezie pn. SZTAFETA CHARYTATYWNA DLA
NINY jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
• O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem
decydować będzą Organizatorzy wraz z sędzią głównym zawodów
p. Markiem Dłubałą.

