Regulamin VII biegu ulicznego O Puchar Burmistrza
Miasta I Gminy Pieńsk -przeciwko przemocy i agresji
I ORGANIZATOR
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk, Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji – Pieńsk
Bieg finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie MiG Pieńsk.

II TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się dnia 14.09.2018r. o godz. 16:00
2. Biuro biegu mieści się w EuRegioKom Pieńsk, ul. Hutnicza 23
Długość trasy:
Grupa starsza (2005-2007) około 750 m

Grupa młodsza (2008-2010) około 500m

III KATEGORIE:
I Kategoria: dziewczęta 8-10 lat (rocznik 2008-2010)
II Kategoria: chłopcy 8-10 lat (rocznik 2008-2010)
III Kategoria: dziewczęta 11-13 lat (rocznik 2005-2007)
IV Kategoria: chłopcy 11-13 lat (rocznik 2005-2007)

IV PROGRAM ZAWODÓW:

16:00 – weryfikacja zawodników oraz nadanie numerów startowych
przed budynkiem EuRegioKom Pieńsk
16:15 – Start grupy młodszej (roczniki 2008-2010) trasa około 500m
16:30 – Start grupy starszej (roczniki 2005-2007) trasa około 750m

V WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą wziąć udział dzieci z gminy Pieńsk w wieku 8-13lat (rocznik 2005-2010)
2. Uczestnicy mogą wystartować w Biegu pod warunkiem:
a) zgłoszenia uczestnictwa w biegu w terminie 04.09-13.09.2018, co jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu;
b) podpisania zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.
3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika podpisując zgodę zaświadcza, że stan zdrowia uczestnika
umożliwia mu udział w Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą
wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Rodzic/opiekun prawny uczestnika podpisując zgodę akceptuje wymogi zawarte w niniejszym
Regulaminie, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Organizator zastrzega
sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku związanych z
uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania
w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych.

VI NAGRODY
1. Nagrody przewidziane są dla uczestników, którzy zajmą 9 pierwszych miejsc w każdej
z czterech kategorii.
2. Nagrody można obejrzeć w holu EuRegioKom Pieńsk w dniach 06.09-14.09.2018.
3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający ukończenie Biegu, a także słodki
upominek.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych
zabezpieczających trasę biegu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu,
wynikające z winy uczestników biegu.
3. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

