Regulamin biegu „ MAZDA NIGHT RUN ”

I. Cele i założenia
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
3. Pomoc Fundacji „Przyjazny Dom Dziecka” Pomoc w sfinansowaniu turnusu
wypoczynkowego dla dzieci z Placówki Dobra Chata (dom dziecka) Kielce
ul. Sandomierska 126
4. Promocja głównego sponsora - MAZDA

II. Termin i miejsce
1. Start i miejsce Biegu - 08.09.2017r. Godz. 19-20 Teren Stadionu Lekkoatletycznego MOSIR
Ul. Leszka Drogosza 1 Kielce
2. Bieg przeprowadzony będzie na dystansie 2 x 5 km (sztafety)
III. Organizator: firma „EMIZED” Mariola Zimoch ul. Kaznowskiego 11B/40, 25-636 Kielce,
reprezentowana przez Rafała Zimocha z ramienia Kieleckiego dealera samochodów MAZDA
IV. zasady uczestnictwa
1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 08.09.2017 ukończą 18 lat
2. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu, pod warunkiem podpisania
oświadczenia (zgłosić się z gotowym podpisanym oświadczeniem, lub pobrać go na miejscu
Biegu) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność
rodzica/opiekuna prawnego.
3. Wszyscy zwodnicy muszą zostać zweryfikowani na miejscu Biegu. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamości
oraz potwierdzenie opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie
złożenie podpisu pod oświadczeniem starcie w zawodach na własną odpowiedzialność
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r.
Dz.U.Nr101, poz.1095).
4. Wydawanie numerów startowych odbędzie się na miejscu i w dniu biegu (08.09.2017r) w
godz. od 16.00 do 19.00. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wydawania
numerów startowych (dzień przed biegiem).

5. Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń sędziów i służb
organizatora.
6. Limit miejsc: 300 zawodników.
7. Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży oraz osób
zabezpieczających trasę biegu.
8. Opłata startowa płatna przelewem do 08.09.2017 roku wynosi min.20 złotych. Opłatę
startową należy wpłacać przelewem na konto:
Numer konta ING BANK ŚLĄSKI O/REG KIELCE
31 1050 1416 1000 0022 9375 7569
z dopiskiem: DAROWIZNA DLA DZIECI Z ZESPOŁU PLACÓWEK DOBRA
CHATA....….w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.
Opłata startowa w dniu biegu wynosi minimum 20 złotych w biurze zawodów.
9. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Całość kwoty z opłaty startowej zostanie
przekazana na FUNDACJE PRZYJAZNY DOM DZIECKA na organizację turnusu
wypoczynkowego dla dzieci z Placówki Dobra Chata Kielce ul. Sandomierska 126
10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi
prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej
oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu
wyłącznie na własną odpowiedzialność.
12. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

