REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI
BIEGU CHARYTATYWNEGO
"Ostrów Pomaga" - Biegnę dla Martusi
I Cel
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Pozyskanie środków na leczenie Marty Ratajczak
3. Promowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu jako formy pomagania
II Organizator
Przyjaciele Rodziców Martusi oraz Fundacja Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju
Doradztwa i Szkoleń Stowarzyszenie ( LORDS ) zwani dalej: Organizatorami. Osoby
wyznaczone do kontaktu ze strony Organizatora:
Piotr Drymel kom. 695980312, Michał Sokół e-mail: biuro@mimsport.pl
III Termin i miejsce
Biegi odbędą się w dniu 13 października 2019 r. (niedziela) na terenie kompleksu
leśnego Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wlkp.
STARTY od godz. 10:00 przed biegiem głównym
Limit łączny dla wszystkich kategorii dzieci to 100 osób.
IV Klasyfikacja, Trasy, Harmonogram
Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych:
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A. Rocznik 2019 – 2014 dziewczęta
B. Rocznik 2019 – 2014 chłopcy
C. Rocznik 2013 – 2012 dziewczęta
D. Rocznik 2013 – 2012 chłopcy
E. Rocznik 2010 – 2011 dziewczęta
F. Rocznik 2010 – 2011 chłopcy
G. Rocznik 2008 – 2009 dziewczęta
H. Rocznik 2008 – 2009 chłopcy
I. Rocznik 2006 – 2007 dziewczęta
J. Rocznik 2006 – 2007 chłopcy
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V Zgłoszenia do biegu
1. Zgłoszenia do biegu dokonują opiekunowie (rodzice, nauczyciele, opiekunowie
prawni) poprzez stronę www.mimsport.pl lub
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5169 do dnia 6.10.2019
r. lub do wyczerpania limitu. W przypadku nie osiągniecia limitu będzie możliwość
zapisania dzieci w dniu zawodów w biurze zawodów.
2. Wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać pisemna zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych złożoną przez nich osobiście w dniu biegu.
3. Weryfikacja zawodników oraz odbiór numerów startowych odbywać się będzie w
biurze zawodów 13.10. 2019 r. w godzinach od 9:00 – 9:50.
4. Za weryfikację zgłoszonych grup odpowiadają opiekunowie. W przypadku zgłoszenia
indywidualnego wymagana jest weryfikacja osobista.
5. Wysokość minimalnej opłaty startowej dla jednego zawodnika:



BIEGI DLA DZIECI: 10 zł lub więcej*; w dniu zawodów 20 zł lub więcej*

* Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo wpłacać kwotę wyższą
niż przewidziane opłaty startowe.
3. Opłatę startową należy wpłacić na konto:
Stowarzyszenie LORDS
ul. Wrocławska 2, 67-100 Nowa Sól
33 2030 0045 1110 0000 0412 2690
W tytule przelewu prosimy wpisać:
"BIEG DZIECI Ostrów Pomaga - imię i nazwisko zawodnika"
4. Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przekazany na rzecz Martusi Ratajczak.
5. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
VI Pomiar czasu
1. W biegach dzieci nie będzie prowadzony pomiar czasu, a tylko ustalana kolejność.
VIII Nagrody i świadczenia dla zawodników
1. Zawodnicy którzy zgłoszą się do biegu otrzymają w biurze zawodów numer startowy
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie medal pamiątkowy.
3. Za zajęcie miejsca I-III w kategorii wiekowej zawodnicy dyplomy.

IX Postanowienia końcowe
1. Opiekunowie lub Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zawodników
podczas trwania imprezy aż do jej oficjalnego zakończenia.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.
3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
5. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,
które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu spowodowane przez uczestników imprezy
lub osoby postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za
wyrządzone szkody.
6. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz stosowania się
do poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę Biegu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
8. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu w
sytuacjach spornych.
9. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
10. Uczestnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w Biegu na własną
odpowiedzialność oraz są świadomi niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z
charakteru tego wydarzenia.
11.Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we własnym zakresie. W
przypadku zaistnienia w trakcie imprezy jakichkolwiek zdarzeń losowych Uczestnicy nie
mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu.
12. Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych
nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety,
magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik
oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek
opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.

