REGULAMIN BIEGU WIRTUALNEGO
„Bieg Po Niezależność”

I. DEFINICJE
1) Bieg - bieg organizowany na zasadach opisanych w niniejszych Regulaminie.
2) Zawodnik - uczestnik, osoba biorąca udział w Biegu, która prawidłowo zarejestrowała się na
Bieg.
3) Organizator - Fundacja Kobieta Niezależna z siedzibą na ul. Górnych Wałów 21/3, 44-100
Gliwice; NIP: 6312691230, KRS: 0000841507.
4) Regulamin - niniejszy Regulamin Biegu “Bieg po Niezależność”
II. CEL
1) Wsparcie działania Fundacji Kobieta Niezależna poprzez rozpowszechnienie działalności i celów
statutowych Fundacji oraz opłaty startowe, które zostaną przekazane na wypełnienie celów
statutowych Fundacji.
2) Popularyzacja biegania jako ogólnie dostępnej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji
ruchowej
oraz zdobywania jej zwolenników.
3) Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

III. PARTNERZY BIEGU
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice, ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław

IV. TERMIN I MIEJSCE
1) Cała Polska
2) Data realizacji biegu - 24.04.2021 r. (według polskiej strefy czasowej)
3) Dystans - 5 km
4) Limit czasowy: 60 minut

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1) Impreza ma charakter otwarty.
2) Zawodników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy Regulamin.
3) W Biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu wydarzenia mają ukończone 16 lat.
4) Uczestnicy niepełnoletni startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
5) Warunkiem udziału w Biegu jest rejestracja przy użyciu polskiego adresu zamieszkania, na który
zostanie wysłany pamiątkowy medal.
6) Warunkiem udziału w Biegu jest zdolność do udziału w w/w Biegu oraz przyjęciu pełnego ryzyka
i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność.
7) Zawodnik startujący w zawodach, po zarejestrowaniu Biegu wirtualnego za pomocą aplikacji
rejestrującej trasę Biegu (MapMyRun, Strava, Garmin lub innej) zobowiązany jest wysłać zrzut
treningu z w/w aplikacji.
8) Link do Formularza umożliwiającego wysłanie zrzutu podany będzie w wiadomości przesłanej
uczestnikowi 27.04.2021 na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu do Biegu po Niezależność.
Pod uwagę będą brane tylko te zrzuty, które zostały wysłane przez podany link w terminie 7 dni
od otrzymania wiadomości (nie później niż 4.05.2021). Organizator nie przyjmuje zrzutu z
wykonanego treningu inną drogą niż przez Formularz.
9) Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.

VI. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA

1) Zgłoszenia uczestnictwa w wirtualnym wydarzeniu „Bieg Po Niezależność” przyjmowane są
poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie firmy obsługującej zapisy
https://online.datasport.pl do dnia 23.04.2021 r. (nie obowiązuje limit uczestników)
2) Opłata startowa wynosi 50 zł
3) Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi, jak również nie ma możliwości cesji opłaty na
innego uczestnika Biegu.
4) W ramach opłaty startowej Zawodnik otrzymuje na podany podczas zapisu adres mailowy numer
startowy do własnoręcznego wydruku oraz pamiątkowy medal, który będzie wysłany na polski adres
zamieszkania podany podczas zapisu.
6) Warunkiem otrzymania medalu jest wysłanie zrzutu treningu (punkt V Warunki Uczestnictwa).
Wysyłka medali nastąpi do dnia 31.05.2021 r.

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2) W związku z tym, iż jest to Bieg charytatywny, a wpłaty będą księgowane na konto Fundacji –
nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.
3) Pełnoprawnym uczestnikiem Biegu staje się osoba, która zgłosiła się poprzez platformę do
biegów https://online.datasport.pl. oraz opłaciła opłatę startową (ważna jest data opłaty startowej,
a nie rejestracji w systemie elektronicznym).
4) Limit czasowy dla biegu wynosi 60 min.
5) Za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialni są poszczególni zawodnicy indywidualnie,
stowarzyszenia, organizacje, rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszający Zawodników do
zawodów.
6) W sprawach nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa, w szczególności
Kodeksu cywilnego.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT BIEGU
1) Strona internetowa FKN www.fundacjakobietaniezalezna.pl/
2) Facebook FKN www.facebook.com/fundacjakobietaniezalezna/
3) Instagram FKN www.instagram.com/fundacjakobietaniezalezna/
4) Tor Wyścigów Konnych www.torpartynice.pl/kontakt/

