Regulamin biegu “Licea Dla Krwinki”
I.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Biegu „Licea Dla Krwinki”,
zwanego dalej biegiem.
2. Celem biegu jest:
a) Pozyskanie środków pieniężnych w celu wsparcia fundacji Krwinka.
b) Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy
aktywności fizycznej w każdym wieku.
3. Cały dochód pozyskany z biegu zostanie przeznaczony na fundację Krwinka.

II.

Organizator i wykonawca
Organizatorem biegu jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej i
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Wykonawcą jest Time4s
Radosław Sakieta.

III.

Termin, miejsce i trasa
1. Bieg odbędzie się dnia 26 września 2021 roku w Parku 3 maja i Parku
Baden-Powella w Łodzi.
2. Bieg odbędzie się na dystansach: 1,5 km i 5 km.
3. Dokładna mapa z zaznaczonym biurem zawodów znajduje się na oficjalnej
stronie internetowej biegu www.liceadlakrwinki.pl .
4. Trasa biegu nie posiada atestu PZLA.

IV.

Zgłoszenia
1. Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w biegu do osób odpowiedzialnych za
rejestrację wyznaczonych przez organizatora w wybranych liceach.
2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszenia i zakup cegiełki
na fundację Krwinka o wartości 20zł.
3. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Zgłaszając się do biegu uczestnik oświadcza iż startuje w nim na własną
odpowiedzialność oraz jest świadomy niebezpieczeństw i ryzyka
wynikających z charakteru tego typu wydarzenia.
5. Uczestnik w ramach uczestnictwa w biegu otrzymuje:
- numer startowy
- wodę
- zabezpieczenie medyczne.
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem wzięcia udziału w biegu jest przedstawienie zakupionej wcześniej
cegiełki o wartości 20zł lub dokumentu potwierdzającego tożsamość
uczestnika w biurze zawodów.
2. Warunkiem udziału jest przedstawienie oświadczenia własnoręcznie
podpisanego lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez rodziców lub
opiekunów prawnych o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu
(załącznik 1). Wzór takiego oświadczenia będzie dostępny w biurze
zawodów, jednak organizator zaleca dostarczenie w dniu zawodów wcześniej
wypełnionych oświadczeń.

V.

3. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu biegu nie ukończyli 18 lat mogą wziąć
udział w biegu za pisemną zgodą rodziców (załącznik 2).
4. 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.

VI.

Ramowy program biegu
14:00 - otwarcie biura zawodów
14:30 - uroczyste otwarcie biegu
15:00 - rozgrzewka i start biegu na 1,5 kilometra
15:30 - rozgrzewka i start biegu na 5 kilometrów
16:30 - ogłoszenie wyników biegu i rozdanie nagród.

VII.

Klasyfikacje i wyniki
1. W biegu prowadzone są następujące klasyfikacje: open 1,5 km, open 5 km,
kobiety 1,5 km, kobiety 5 km.
2. Uczestników biegu na 1,5 kilometra obowiązuje limit czasu wynoszący 20
minut.
3. Uczestników biegu na 5 kilometrów obowiązuje limit czasu wynoszący 60
minut.
4. Uczestnicy, którzy nie dotrą do mety w regulaminowym czasie, zobowiązani
są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego, nie będą oni
klasyfikowani.
5. Pomiar czasu podczas biegu zostanie wykonany przy pomocy
elektronicznego systemu pomiarowego.

VIII.

Nagrody
Dla uczestników, którzy zajmą 3 najlepsze miejsca w każdej z kategorii, przewidziane
są nagrody rzeczowe i pamiątkowe medale.

IX.

Postanowienia końcowe
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. 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.

4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz
stosowania się do poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających
trasę biegu.
5. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które
w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub
zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn
od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
7. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji
Regulaminu w sytuacjach spornych.
8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

