Bieg MIESZKA I DOBRAVY 2020
REGULAMIN
1.ORGANIZATOR
Burmistrz Miasta i Gminy Mieroszów
Polska Starosta Mezimesti - Czechy
Mieroszowskie Centrum Kultury ul. Żeromskiego 28 58-350 Mieroszów Tel. fax /74/880-12-68
2. TERMIN I MIEJSCE
07 czerwca 2020r. godz. 11:00
START: Basen Mezimesti
META: Rynek w Mieroszowie
3. BIURO ZAWODÓW
Po stronie czeskiej: Na ternie AQA LAND w Czechach (teren basenu w Mezimesti).
4. UCZESTNICTWO
•
uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem MEN
z dnia 12.09.2001r. (Dz.U. nr 101 poz. 1095)
•
dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 roku życia, dodatkowo zobowiązana jest do
posiadania zgody rodziców bądź opiekunów prawnych
•
w związku z przebiegiem trasy przez granicę Polski i Czech każda startująca osoba musi
posiadać przy sobie aktualny PASZPORT lub DOWÓD OSOBISTY.
PRZEBIEG TRASY
START: Start: basen w Mezimesti - Viznov - Nowe Siodło - ścieżka rowerowa - przekroczenie drogi 35
za przejazdem kolejowym - chodnik wzdłuż drogi 35 - szlak zielony strefy MTB Sudety - ul.Kwiatowa - plac Andrzeja - Góra Parkowa (Mieroszów) - Meta(Rynek W Mieroszowie)
5. KATEGORIE
Open- kobiet i Mężczyźni ( 3 pierwsze miejsca OPEN Kobiet i Open Mężczyzn )
Kat. K 20/ M 20 (18-29 lat)
Kat. K 30 / M 30 (30-39 lat)
Kat. K 40 / M 40 (40-49 lat)
Kat. K 50 / M 50 (powyżej 50 lat)
KATEGORIA SPECJALNA – NIEPEŁNOSPRAWNI (osoby niepełnosprawne startują zgodnie ze swoimi
kategoriami wiekowymi)
6. ZGŁOSZENIA
Zapisy elektroniczne Ultimasport.pl do dnia 29.05.2020r. lub w dniu zawodów, w biurze zawodów
(besen w Mezimesti AQA LAND)
7. NAGRODY
• na wszystkich dystansach za I, II, III miejsce medal i nagroda rzeczowa
• w kategorii OPEN za I, II, III miejsce puchar

8. PROGRAM ZAWODÓW
godz. 10:30 – uroczyste otwarcie Biegu Mieszka i Dobravy
Harmonogram startów:
9:00 – otwarcie biura zawodów (basen w Mezimesti)
11:00 – START BIEGU
ok. 13:00 – Dekoracja – Rynek Mieroszów
9.INFORMACJE DODATKOWE
• podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe wydane przez organizatora
• uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
• organizator zapewnia opiekę medyczną
• trasa biegu będzie oznakowana
• uczestnicy otrzymują po biegu gorący posiłek i napój
• w sprawach nie ujętych regulaminem decyduję Organizator
• organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w zależności od warunków pogodowych –
zmianę trasy i skrócenie dystansów!
• Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższe postanowienia: Organizator,
wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na
własną odpowiedzialność i ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i
ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych). Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność
cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie. Przez
akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń
od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:
„Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia udział w imprezie. Przyjmuję do
wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w
biegu na nogach „MIESZKA I DOBRAVY”. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a
także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, sponsorów,
prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy. Swoim podpisem
zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem
formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych
podejmowanych przez Mieroszowskie Centrum Kultury i sponsorów zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)”.
W imieniu Organizatora
Mieroszowskie Centrum Kultury

