BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ
W 103 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

TERMIN i MIEJSCE
11.11.2021 r.
START BIEGU – GODZ. 10.00 PARK MIEJSKI im. ARMII KRAJOWEJ W STRZELINIE.
ORGANIZATOR
STRZELIŃSKIE CENTRUM SPORTOWO-EDUKACYJNE SP. Z O.O.
CEL IMPREZY





upamiętnienie 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez udział w Biegu
dla Niepodległej,
promocja Strzelina,
integracja lokalnej społeczności,
upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,

DYSTANS i TRASA
Bieg na dystansie 1918 m odbędzie się alejami Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie.
Start i meta obok sceny . Dystans można przebiec, przemaszerować.
UCZESTNICTWO
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zapisanie się do zawodów
jest jednoznaczne z oświadczaniem , że nie są mu znane żadne przyczyny o charakterze
zdrowotnym wykluczające go z udziału w imprezie. W przypadku osób poniżej 18 roku życia udział
w biegu odbywa się wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych .
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do biegu wyłącznie elektroniczne poprzez panel zgłoszeniowy na stronie ultimasport.pl .
Informacje dotyczące biegu pod numerem telefonu 71 790 26 30 .
Za udział w biegu zawodnik otrzyma pamiątkowy numer startowy oraz medal .Udział w biegu jest
bezpłatny.
PROGRAM MINUTOWY
9.00 – otwarcie biura zawodów
9.50 – wystąpienie przedstawiciela organizatora
10.00 – start
10.30 – poczęstunek grochówką wojskową

UWAGI KOŃCOWE
1.Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju bieg odbędzie się z dostosowaniem do
wymogów przypadających na dzień biegu.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zagubione podczas imprezy.
3.Impreza ma charakter rekreacyjny, nie ma pomiaru czasu i klasyfikacji miejsc.
4.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Zapraszamy !!!

