REGULAMIN BIEGU TERENOWEGO DLA KREATYWNYCH
I. Cel i charakter imprezy.
1. Popularyzacja biegania jako formy jako najbardziej powszechnej
aktywności ruchu.
2. Promocja wsi Łupki oraz Festiwalu Kultury Pruskiej i Mazurskiej
„Folwark Łupki”.
3. Pobudzenie wyobraźni uczestników biegu zabawnego przebrania się, w
szczególności nawiązującego do tematyki Festiwalu.
II.

Organizator.
Organizatorem Biegu terenowego dla kreatywnych jest Stowarzyszenie „Razem
dla Łupek”.

III.

Termin i miejsce
1. Bieg terenowy dla kreatywnych odbędzie się 21 lipca 2018 r. (sobota) w
miejscowości Łupki koło Pisza.
2. Start biegu nastąpi z boiska wiejskiego w Łupkach o godz. 15.00.
3. Meta biegu znajdować się będzie na boisku wiejskim w Łupkach.
4. Biuro biegu mieścić się będzie na boisku wiejskim w Łupkach, czynne 21 lipca
2018 r. od godz. 14.00.
5. Długość trasy organizowanego biegu: 3 km – dystans rekreacyjny.
6. Bieg terenowy jest organizowany w ramach Festiwalu Kultury Pruskiej
i Mazurskiej https://www.facebook.com/events/186497671978215/. Więcej
informacji na temat imprezy na stronie organizatora – http://razemdlalupek.pl
oraz na profilu FB @razemdlalupek.

IV.

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie
Organizatorowi formularza rejestracyjnego, a także uczestnictwo w biegu
w przebraniu.
2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
3. Za przebranie zostanie uznana jakakolwiek zmiana garderoby lub inna
związana z wyglądem zewnętrznym, np. bieg w peruce, z pomalowaną
twarzą, w garderobie nie używanej zazwyczaj do biegów, np. garnitur,
kolorowa spódnica, itp.
4. Zgłoszenia do biegu są przyjmowane w dniu biegu, tj. 21 lipca 2018 r. w biurze
biegu od godz. 14.00.
5. Organizator wprowadza limit startujących – 100 uczestników. Decyduje
kolejność zgłoszeń.

6. W przypadku osób małoletnich konieczne jest posiadanie pozwolenia na udział
w biegu podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodnie
z załączonym do niniejszego Regulaminu wzorem.
7. Uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator zastrzega sobie,
a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do robienia zdjęć, filmowania,
używania imion i nazwisk, wizerunku, na potrzeby reklamowe i promocyjne,
a także wykorzystania ich w mediach masowych z prawem do ich
modyfikowania. Organizator zastrzega sobie oraz podmiotom powiązanym,
prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, filmów, wywiadów
i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników, w mediach masowych.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator ani podmioty powiązane
nie będą zobligowane do uiszczania jakichkolwiek opłat związanych
z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.
8. Bieg jest ubezpieczony przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo
do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu
przez Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
zabiegów medycznych oraz transportu poszkodowanego Uczestnika
w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na ww. działania. Uczestnik
bierze udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane
z tym ryzyko. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, ze udział w biegu wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko zagrożenia wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód
o charakterze majątkowym, a także inne ryzyka niemożliwe do przewidzenia.
Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza
rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
związanego z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zobowiązał się podjąć to
ryzyko startując w biegu na własną odpowiedzialność.
9. Uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na
miejsce biegu.
10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych
środków odurzających.
V.

Konkurs i nagrody
1. Bieg ma charakter rekreacyjny. Podczas trwania biegu zostanie zorganizowany
konkurs za najlepsze przebranie indywidualne.
2. W skład jury oceniającego przebrania wchodzą przedstawiciele organizatora
oraz zaproszeni goście.
3. Decyzje jury dotyczące wyników konkursu są ostateczne i nieodwołalne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do startu zawodnika,
którego przebranie może naruszać zasady współżycia społecznego, dobre
obyczaje, normy społeczne, uczucia religijne, godzące w prawa lub dobra
osobiste osób trzecich, grup narodowościowych lub etnicznych.

VI.

5. W konkursie zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy w kompletnym
przebraniu ukończą bieg.
6. Jury będzie oceniać kreatywność i pomysłowość w doborze przebrania, a
także nawiązanie do tematyki imprezy głównej, tj. Festiwalu Kultury Pruskiej
i Mazurskiej.
7. Każdy z uczestników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
8. Nagrodą za I, II i III miejsce w konkursie za przebranie będą wyroby ceramiczne
wykonane metodą rękodzielniczą, tzw. „złoty garniec”, „srebrny garniec” i
„brązowy garniec”.
9.
Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez
podawania powodów.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
4. Trasa biegu będzie oznakowana.
5. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania biegu.
6. Po zakończeniu biegu, zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W BIEGU
„Bieg terenowy dla kreatywnych”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………………….
(Imię, nazwisko, wiek)
w biegu „Bieg terenowy dla kreatywnych”, który odbędzie się 21.07.2018 roku.

………………………………………………….
( czytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

……………………….
[miejsce, data]

