REGULAMIN
"Biegniemy dla WOŚP"
I. CEL IMPREZY:
- Pomoc przy zbiórce pieniędzy na cele Fundacji WOŚP
- Wspieranie akcji charytatywnych poprzez organizację biegu
- Promowanie dobroczyności oraz upowrzechnianie zdrowego stylu życia.
II. ORGANIZATOR:
Teatr Zdrojowy, Polanica-Zdrój, ul.Parkowa 2. Koordynator biegu Robert Zięterski i
Maciej Cieciuch zawodnicy RNB Team Polanica-Zdrój.
III.MIEJSCE I TERMIN BIEGU:
START i META – Park Szachowy, przed Pawilonem Informacji Turystycznej,
ul.Parkowa 15, Polanica-Zdrój. Niedziela 31.01.2021r. godz 16.00.
Zbiórka w godzinach 15.45-16.00 przed pawilonem. 16.00 wspólny start; wspólne
przybycie na metę ok godziny 17.00.
Głównym celem biegu jest wsparcie zbiórki na cele WOŚP dlatego bieg odbędzie
się bez rywalizacji. Tempo biegu dostosowane będzie do możliwości grupy, przy
większym zainteresowaniu możliwośc podziału na mniejsze grupy (każda grupa
będzie miała przewodnika biegu).
IV. TRASA prowadzić będzie alejkami parkowymi i ścieżkami leśnymi.
Czas przewidziany na bieg to 1h. W zależności od możliwości grup/grupy i
dostosowanego tempa dystans wyniesie od 6 do10km.
V. ZASADY UCZESTNICTWA:
- Impreza ma charakter otwarty.
- Uczestnikiem może być każda osoba pełnoletnia która podpisze oświadczenie na
udział w biegu na własną odpowiedzialność
- Osoby, które w dniu startu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, zobowiązane są
do posiadania zgody na udział od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem.
- Wyposażenie zalecane: strój i buty sportowe dostosowane do warunków
atmosferycznych, latarka lub czołówka, rękawiczki, czapka, buff.
- Uczestnictwo w biegu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika na potrzeby
relacji z biegu
- Każdy z uczestników jest zwycięzcą.
- Przed startem, jak i na mecie będzie możliwość wsparcia finasowego na rzecz
WOŚP poprzez zbiówkę do puszek, mile widziana każda dobrowolna kwota :)
VI. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.01.2021 roku w formie elektronicznej
poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie ultimasport.pl Firma
ultimasport nie prowadzi pomiaru czasu, jedynie udostepnia portal na czas zapisu
zawodników. W dniu biegu istnieje także możliwośc dopisania się do listy
uczestników. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas biegu, przewiduje
jednak dla uczestników ciepłą herbatkę i coś słodkiego.
Bieg dostosowany będzie do aktualnych zasad bezpieczeństwa covid-19.
W razie pytań proszę dzwonić 663 781 130 Robert Zięterski Koordynator Biegu

