Regulamin
BIEG NIEPODLEGŁOŚCI STARACHOWICE
BIEG STULECIA
10 km i 1918 metrów
Starachowice - woj. Świętokrzyskie
11 listopad 2018r. - niedziela
1. Cel imprezy:
• Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości,
• Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku,
• Upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych biegania jako najtańszej i ogólnodostępnej formy
rekreacji.
2. Organizator:
Stowarzyszenie Zabiegane Starachowice
3. Przy współpracy:
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
• Starachowickie Centrum Kultury,
• Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice,
• 38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. E.Plater,
• Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Everest,
• Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice,
• Straż Miejska w Starachowicach,
• Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach,
• Stowarzyszenie Jakość Energia Starachowice,
4. Termin i miejsce:
• 11 listopada 2018 w Starachowicach,
• Start: ul. Konstytucji 3-go Maja przy Pomniku Niepodległości,
• Meta: Plac Na Szlakowisku,
• Dokładna trasa biegów 10 km i 1918 m opublikowana będzie na stronie (Zabiegane Starachowice),
• Program godzinowy:
◦ 11:00 – Rozgrzewka
◦ 11:11 – Start biegu
◦ 12:45 – 13:30 wręczenie pucharów i nagród
◦ 14:00 – Zakończenie zawodów
6. Warunki uczestnictwa:
• prawo startu w biegu na 10 km mają osoby, które w dniu biegu mają ukończony 16 rok życia,
• prawo startu w biegu na 1918 m mają wszyscy bez ograniczeń wiekowych,
• osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu, pod warunkiem podpisania oświadczenia (w
Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna
prawnego (załącznik 1),
• wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, podczas weryfikacji zawodnicy muszą
posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
• warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o stanie zdrowia
oraz o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność,
• pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy PROTEMPO z wykorzystaniem chipów, chipy wraz z
numerem startowym wydawane będą przy weryfikacji w BIURZE ZAWODÓW,
• w pakiecie startowym zawodnik otrzymuje: numer startowy, koszulka techniczna, woda, (medal i posiłek
regeneracyjny po ukończeniu biegu),
• brak opłaty startowej

7. Biuro Zawodów – odbiór pakietów startowych
• Biurowiec Starachowickiej Strefy Ekonomicznej, ul Radomska 29,
•

10 listopada (sobota) w godz 10:00 – 16:00,

•

11 listopada w godz. 7:00 – 10:00,

•

w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń (300) w dniu biegu od godz. 9:30 nieodebrane pakiety będą
wydawane nowym zawodnikom.

8. Zgłoszenia i pomiar czasu:
• zapisy będą prowadzone elektronicznie na stronie datasport.pl, a także w biurze zawodów w dniach 10 i 11
listopada lub do momentu wyczerpania limitu zgłoszeń,
• obowiązuje ograniczona liczba pakietów startowych dla biegów – 300,
• pomiar czasu będzie prowadzony systemem elektronicznym, którego dostawcą będzie firma „PROTEMPO”,
• chipy będą wydawane w Biurze Zawodów w dniach 10-11 listopada 2018r w godzinach pracy biura,
posiadanie chipa jest warunkiem koniecznym do wystartowania w biegu i późniejszej klasyfikacji końcowej.
9. Nagrody:
Dystans 10 km
• Puchary oraz nagrody za miejsca 1-3 kategorii open kobiet i mężczyzn,
• Puchary za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
▪ 16 – 19 lat
▪ 20 – 29 lat
▪ 30 – 39 lat
▪ 40 – 49 lat
▪ 50 – 59 lat
▪ 60 lat i starsi
Dystans 1918 m
• Puchary za miejsca 1-3 kategorii open kobiet i mężczyzn,
• Puchary za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców:
▪ do 7 lat
▪ 8 – 11 lat
▪ 12 – 16 lat
Medale dla wszystkich uczestników biegu.
10. Uwagi końcowe:
• Każdy z uczestników akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
• Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją
biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,
które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki działań niezgodnych z regulaminem, jak również za
zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie start-mety i trasach biegowych.
• Organizator zapewnia mobilny depozyt przy biurze zawodów, odbiór w okolicy mety (Plac Na Szlakowisku).
• W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do zmian w zakresie podziału nagród.
• Organizator zapewni posiłek regeneracyjny.
• Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Zabiegane Starachowice.
Kontakt:
Ireneusz Gwóźdź
Stowarzyszenie Zabiegane Starachowice
tel 602 326 383 zabiegane.tst@gmail.com

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI STARACHOWICE
11 listopada 2018
….................................................................................................................
nazwisko, imię rodzica (opiekuna prawnego); tel. kontaktowy

….................................................................................................................
pesel rodzica / opiekuna

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
….................................................................................................................
nazwisko, imię dziecka; data urodzenia dziecka
w biegu Bieg Niepodległości Starachowice
na dystansie: 10 km
1918 m
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w biegu oraz że jego udział
w biegu odbywa się za moją wiedzą i odpowiedzialnością.
Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka zgłoszonego do biegu brak jest
jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w
zawodach.
Oświadczam że dziecko zgłoszone do zawodów posiada aktualnie ubezpieczenie zdrowotne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu
rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia biegu, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.)
Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach
informacyjnych dotyczących biegu.

…........................................................................................................
data i podpis

