Regulamin

BIEG GRZYBIARZA
- MIAŁY 27.09.2014 r. -

I. Organizator
Organizatorami biegu są: NADLEŚNICTWO POTRZEBOWICE, NADLEŚNICTWO
KRUCZ, NADLEŚNICTWO WRONKI.

Koordynator:
Jacek Fręś – tel. 660 737 028, email: jacek.fres@pila.lasy.gov.pl

II. Cel imprezy
1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania.
2. Promocja zdrowego trybu życia poprzez spędzanie wolnego czasu na sportowo.
3. Promocja walorów przyrodniczych PUSZCZY NOTECKIEJ.
4. Promocja uroków Leśnego Kompleksu Promocyjnego PUSZCZA NOTECKA.

III. Termin, miejsce, trasa biegu
1. Bieg odbędzie się w dniu 27 września 2014 roku (sobota) na terenie Nadleśnictwa
Potrzebowice w miejscowości Miały.
2. Start odbędzie się o godzinie 13:00 w miejscowości Miały w pobliżu cmentarza
Zawodnicy na start muszą się zgłosić w biurze zawodów do godziny 12:30.
3. Długość trasy – ok. 6,5 km.
4. Trasa: oznakowana - taśmami oraz strzałkami malowanymi na ziemi. Dodatkowo na
każdym skrzyżowaniu będzie stać osoba wskazująca kierunek biegu.
5. Trasa biegu prowadzi drogami leśnymi o nawierzchni gruntowej ok. 60% oraz
asfaltowej ok. 40%.

IV. Uczestnictwo
1. Ze względów technicznych, bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów
limit zgłoszeń wynosi 200 zawodników. Limit zawodników może zostać zmieniony
przez organizatorów.
2. W biegu, prawo startu mają osoby, które do dnia 27.09.2014 roku ukończą 18 lat.
3. Osoby, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat maja prawo startu tylko za pisemną
zgodą rodziców lub prawnych opiekunów zawierającą podpis i nr PESEL opiekuna
oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Warunkiem dopuszczenia
do biegu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie
weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu, muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów w dniu 27.09.2014 r. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać
dowód osobisty lub inny dokument na podstawie, którego można stwierdzić jego
tożsamość.
5. Biuro Zawodów będzie mieścić się w namiocie w pobliżu miejsca startu gdzie będą
prowadzone zapisy w godzinach od 11:00 do 12:30.
6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze zawodów.
2. Za zgłoszenie uważa się: wprowadzenie danych do listy uczestników oraz złożenie
podpisu,
3. Złożenie podpisu przez zawodnika na liście zgłoszeniowej do biegu będzie
równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań i potwierdzeniem zdolności
do udziału w biegu.
4. Organizatorzy zapewniają: numer startowy, napoje na mecie, zabezpieczenie
medyczne (ratownik), możliwość skorzystania z szatni przy boisku sportowym.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników
wywiadu, robienia mu zdjęć, filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne,
wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne
potrzeby komercyjne.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich
zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników
biegu.

7. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym
wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na wewnętrzne potrzeby analityczne
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr
33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Organizatorów.

VI. Klasyfikacja
1. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.
2. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie internetowej:
pila.lasy.gov.pl/web/potrzebowice w terminie do siedmiu dni.

VII. Nagrody
1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach (miejsca I-III) otrzymają puchary/statuetki i
nagrody rzeczowe.
2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają
pamiątkowy dyplom.
3. Wśród wszystkich, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki
(podstawą do otrzymania nagrody będzie numer startowy).
VIII. Imprezy towarzyszące
1. Bieg dla dzieci w wieku do 6 lat na dystansie 100 metrów – zgłoszenia w biurze
zawodów w godzinach od 11.00 do 12:30, start o godzinie 13:15.
2. Wszystkie dzieci uczestniczące w biegu otrzymają upominki.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną na trasie i mecie biegu (ratownik).
2. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni na boisku
sportowym.
3. Za pozostawianie w szatni wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy
organizatorzy NIE ponoszą odpowiedzialności.
4. Pisemne protesty można zgłaszać Organizatorom do godziny 15:30. Protesty
rozstrzyga Koordynator wraz z członkami biura zawodów– decyzje tych osób są
nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni.

5. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od NNW we własnym
zakresie.
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane
do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest
zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów biegu.
8. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających
numerów startowych.
10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub
zagubione.
12. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmują organizatorzy.

Zatwierdził:
Z-ca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Potrzebowice
Piotr Kępa

Potrzebowice 09.09.2014 r.

