Regulamin

II Otwartych Mistrzostw Władysławowa w Biegu Górskim
1. Cele zawodów
a) popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu,
b) promocja terenów gminy Władysławowo jako doskonałego miejsca do uprawiania aktywnego
wypoczynku.
2. Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie, tel. 537-247-994 (pon.-pt. 8:00-15:00),
e-mail: sport@wladyslawowo.pl
3. Termin i miejsce
a) termin: 31 lipca 2021 r., godz. 17:00,
b) miejsce: Park Miejski we Władysławowie,
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Limit, kategorie, trasa, dystans
a) limit uczestników – 50 osób (limit może zostać powiększony wraz ze zmianą obostrzeń),
b) kategorie: „open” kobiet i mężczyzn - nie przewiduje się klasyfikacji wiekowych,
c) trasa: alejkami w parku, typ anglosaski
d) dystans: 3 x pętla po 1,8 km = 5,4 km
5. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawodnicy będą startować pojedynczo, wypuszczani na trasę w odstępie 30 sekund. Każdy
zawodnik będzie znał godzinę rozpoczęcia rywalizacji (listy zostaną opublikowane na stronie
https://www.facebook.com/OSiRWladyslawowo). Będzie możliwość wglądu do listy startowej w
Biurze Zawodów. Na całej długości trasy zawodnik będzie posiadał chip i będzie odbywał się
elektroniczny pomiar czasu. Po ukończeniu biegu przez wszystkich zawodników zostanie ogłoszona
klasyfikacja końcowa. O kolejności końcowej decyduje osiągnięty czas.
6. Warunki uczestnictwa
a) prawo uczestnictwa posiadają osoby, które w dniu biegu będą miały ukończone 16 lat i okażą
podczas weryfikacji w Biurze Zawodów dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
Niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w
biegu,
b) warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie oświadczenia o braku
przeciwwskazań do startu (online, akceptując regulamin na stronie www.elektronicznezapisy.pl).
7. Warunki finansowe i zgłoszenia
a) uczestnicy startują na własny koszt,
b) koszty organizacyjne pokrywa Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie, sponsorzy oraz
zawodnicy,
c) termin zgłoszeń kończy się 26 lipca 2021 r. do 23:59.
d) zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na stronie www.elektronicznezapisy.pl - za zgłoszenie
uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z przelaniem opłaty startowej w
wysokości 25 zł,
e) opłata startowa nie podlega zwrotowi, a dokonana z błędami, bez wystarczających danych
umożliwiających identyfikację zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będzie honorowana i także

nie podlega zwrotowi.
8. Biuro Zawodów, depozyt, pakiety startowe
a) Biuro Zawodów czynne będzie w godzinach:
- w przeddzień zawodów, tj. 30.07.2021 w godz. 18:00–19:00 (siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Władysławowie, półpiętro wieży Domu Rybaka),
- w dzień zawodów, tj. 31.07.2021 w godz. 15:30–16:45 (namiot OSiR w miejscu startu),
b) depozyt będzie dostępny w Biurze Zawodów na miejscu startu. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność,
c) w skład pakietu startowego wchodzą m.in. numer startowy, zwrotny chip do pomiaru czasu,
agrafki.
9. Nagrody
- puchary dla trzech najlepszych kobiet i trzech najlepszych mężczyzn,
- drobne nagrody rzeczowe rozlosowane wśród wszystkich uczestników
10. Sprawy organizacyjne
- impreza zaliczana jest do Ligi Sportowej Gminy Władysławowo,
- zabrania się poruszania na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych,
- podczas biegów obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego z rywalem oraz zakaz zabiegania drogi pod
groźbą dyskwalifikacji,
- zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących
bezpieczeństwa,
- Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne, decyzja Ochrony Medycznej o kontynuacji biegu
jest ostateczna,
- uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w
związku z biegiem z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych
przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami,
- impreza ubezpieczona jest na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek
kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika wymaga
osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,
- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych i reklamowych,
- Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO),
- wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, a jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
Interpretacja regulaminu należy do Organizatora,
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie; obowiązująca wersja dostępna
będzie w Biurze Zawodów.

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie, 30 kwietnia 2021 r.

