
REGULAMIN CHARYTATYWNEGO BIEGU

I NORDIC WALKING „IV Koci Bieg i marsz Nordic Walking”

1/ Cel imprezy:

1) Zebranie środków finansowych na rzecz podopiecznej Fundacji Iskierka  Nikoli

2) Popularyzacja biegania oraz nordic walking’u, jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku;

3)  Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia; 

4) Integracja środowisk biegaczy oraz osób uprawiających nordic walking; 

5) Aktywizowanie Zagłębia Dąbrowskiego i okolic do wspólnych przedsięwzięć sportowych; 

6) Dobra zabawa dla dużych i małych mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i okolic.

2/ Organizatorzy:

• stowarzyszenie Kocia Becia

3/ Partnerzy:

1) Urząd miasta Sosnowiec

2) KALIPSO -planeta radości

 

4/ Termin i miejsce:

Zawody odbędą się 31 maja 2019 r. Start i meta znajdują się nieopodal górka środulskiej

Start o godzinie 18:00.

5/ Trasa i dystans:

– Trasa biegu pętla długości 3,5 km,  

– Start i meta będą usytuowane przy górce środulskiej.

- limit czasu 90 minut

6/ Nagrody:

Wszyscy uczestnicy zawodów po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowy medal.

Dla każdego uczestnika który przekroczy linię mety mamy butelkę wody oraz słodką przekąskę

7/ Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych: 



Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny pod linkiem
https://elektronicznezapisy.pl/event/3653/signup.html

Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w  Biurze Zawodów w dniu 
startu 31.05 2019 r które zlokalizowane będzie nieopodal górki środulskiej

8/ Opłata startowa:

OPŁATA STARTOWA WYNOSI 25 zł

OPŁATA STARTOWA W CAŁOŚCI PRZEKAZANA BĘDZIE NA CEL IMPREZY

opłatę należy dokonać na konto poniżej

Stowarzyszenie KOCIA BECIA 

ul. Kielecka 32/16 

41-219 Sosnowiec

60 1140 2004 0000 3402 7771 8623

w tytule proszę wpisać:

Koci bieg imię i nazwisko

opłaty można dokonywać do 24 maja ostatnia aktualizacja zostanie dokonana 27 maja po zaksięgowaniu 
wpłat

9/ Pozostałe ustalenia i informacje:

- Organizator nie zapewnia elektroniczny pomiar czasu;

- Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę;

- Zawodnicy zobowiązani są do przypięcia numeru startowego agrafkami z przodu na piersi;

- Brak prawidłowo zamocowanego numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika;

- Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyznaczoną trasą biegu lub marszu;

- Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków;

- Organizator zapewnia depozyt;

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie;

- Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby naruszające regulamin oraz zasady 
porządku publicznego;

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy;

- Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy prawa;

- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zasad porządku publicznego i zaleceń obsługi 
zawodów;

- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;



- Uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża zgodę na 
publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych 
organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów;

10/ Program zawodów:

16:00 ÷ 17:30– weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych;

18:00 – start biegu

19:30 - koniec biegu i marszu


