Regulamin „Biegu rodzinnego” w Żychlinie
odbywającego się 20 września 2015r.
§1.
Postanowienia ogólne:
1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego
sprawuje Organizator.
2. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zgłaszane są do Organizatora.
3. Zawody mają charakter integracyjny i służą dobrej zabawie.
4. Rywalizacja powinna przebiegać w kulturalnej atmosferze.
5. Uczestnicy zawodów walczą zgodnie z zasadami fair play.
6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestników
powstałe podczas zawodów.
7. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
8. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biegu.
9. Trasę biegu można przebiec, przejść lub przespacerować.
10. W biegu ulicami Żychlina mogą uczestniczyć osoby posiadające aktualne
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia
zbiorowego lub indywidualnego. Osoby nie posiadające aktualnego
ubezpieczenia biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
11. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie. Osoby
niepełnoletnie bez opiekuna dostarczają zgodę opiekunów na udział w starcie.
12. Osoby w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać
udziału w rajdzie.

13. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem w biegu przez osoby
zgłaszające chęć udziału w nim.
14. Nieprzestrzeganie poniższego regulaminu grozi dyskwalifikacją.

§2.
Uczestnictwo:
1. Uczestnicy są zobowiązani zaakceptować regulamin biegu.
2. Chęć uczestnictwa należy zgłaszać w dniu pikniku zdrowotnego tj. 20 września
2015r. do godz. 14:50. Każdy zawodnik podaje imię i nazwisko i otrzymuje
naklejkę z numerem. W tym samym czasie uczestnicy również podpisują
oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń ubezpieczeniowych, dodatkowo osoby
niepełnoletnie bez opiekuna przedstawiają zgodę opiekunów na udział w starcie.
3. Bieg ulicami Żychlina zakłada udział osób pełnoletnich i niepełnoletnich (za
okazaniem zgody opiekuna), reprezentujących daną gminę z powiatu
kutnowskiego.

§3.
Przebieg zawodów:
1. Bieg ulicami Żychlina zostanie przeprowadzony w godzinach 15:00-15:30.
2. Trasa biegu: Boisko Wielofunkcyjne Orlik przy ul. Łukasińskiego, następnie ul.
Narutowicza, ul. Traugutta, ul. Łąkowa, Oś. Traugutta, ul Łukasińskiego. Meta w
tym samym miejscu co start.
3. Po dotarciu na metę wszystkich uczestników rozlosowywane są nagrody.
Uczestnik odbierający nagrodę musi okazać nr startowy.
4. Przed biegnącymi jedzie samochód Ochotniczej Straży Pożarnej z Żychlina, a bieg
zamyka samochód zabezpieczenia medycznego.
5. Każdemu uczestnikowi zapewniana jest woda.
§4.
Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji przebiegu biegu.
2. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 20 września 2015 r.
w godzinach 15:30 – 18:00.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną:
- publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz
wyników i danych osobowych w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach,
reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów medialnych
i sponsorów;
- przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją
zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów i partnerów
medialnych.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia NNW.
5. Gmina Żychlin zapewnia zabezpieczenie trasy, powiadomienie odpowiednich
służb oraz samochód jadący przed uczestnikami.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Żychlinie pod
numerem tel. (24) 285 49 61.

