
                                         REGULAMIN  BIEGU

I ORGANIZATOR 

  Organizatorem biegu ,, JESIENNE BIEGANIE ''  jest Stowarzyszenie Rekreacyjno  - Sportowe 
,,Kondycja ”  Żabieniec  ul. Leśna 1

   
II CEL
            1.  Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego

3. Promocja  miejscowości Żabieniec

III TERMIN I MIEJSCE.
            1. Bieg rekreacyjny odbędzie się w dniu 22 września 2012 r.( sobota)

2. Start biegu godz. 11 00

3. Biuro zawodów czynne od  godz. 9 00  w Świetlicy „Żabi Dołek” Żabieniec ul. Leśna 1

            4.  Program minutowy zawodów:
            09:30- Zapisy do biegów

            10:45- Wyprowadzenie zawodników na start 

            10:55- Start biegu rodzinnego na 1 km

            11:00- Start biegu rekreacyjnego na 5 km

            12:00-Wspólne biesiadowanie

            12:30- Wręczenie nagród niespodzianek

IV  TRASA  BIEGU
           1. Bieg rekreacyjny  5 km jedna pętla wytyczona duktami leśnymi ( trasa biegu częściowo 
przebiegała  będzie m in. Traktem Wareckim przy otwartym ruchu , prosimy o ostrożność)         

           2. Bieg rodzinny  ok.1 km (mała pętla)       

V  UCZESTNICTWO
           1.W  biegu rekreacyjnym na  5 km prawo startu mają zawodnicy, którzy do dnia zawodów 

ukończyli 12 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna 
prawnego 
Każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje na własną 
odpowiedzialność i zapoznał się z regulaminem

            2.W biegu rodzinnym  na dystansie 1 km. prawo startu mają dzieci z pisemną zgodą    
   rodzica lub opiekuna prawnego, a także osoby dorosłe , które chcą przebiec dystans 1 km



VI  ZGŁOSZENIA 
1. Zapisy tylko w dniu startu od 9 30 - 10 45  dnia 22.09.2012 r. w biurze zawodów w 

Świetlicy ,,Żabi Dołek” przy ul. Leśnej 1 w Żabieńcu koło Piaseczna. 

2. Opłata startowa  wynosi 5 zł płatna w biurze zawodów

3. Limit startujących  w biegu na 5 km wynosi 100 osób . Organizator zastrzega sobie prawo 
wcześniejszego zamknięcia zapisów po osiągnięciu limitu zgłoszeń

VII  KLASYFIKACJA KOŃCOWA
     1.W biegu na 5 km prowadzona będzie klasyfikacja K i M  bez podziału na kat. wiekowe  

     2. W biegu na 1 km nagradzane będą trzy pierwsze osoby , które przybiegną na metę bez 
podziału na płeć i kategorię wiekową

VIII NAGRODY   
     1. Klasyfikacja generalna K i M zdobywcy miejsc  I-III  w biegu na 5 km. otrzymają nagrody 
rzeczowe

     2. W biegu rodzinnym zdobywcy  miejsc  I – III bez podziału na płeć i kategorię wiekową 
otrzymają nagrody rzeczowe

     3. Wszyscy zawodnicy , którzy ukończą bieg wezmą udział w konkursie z nagrodami        

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
      1.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny.

      2.  Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

3. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator

4. Każdy uczestnik biegu  ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści

      5.  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia  z każdym z uczestników biegu 
wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, 
wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne 
potrzeby komercyjne

      6.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie 
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 
przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystywane zarówno poprzez 
umieszczenie na nośnikach typu CD-ROM, DVD w katalogach oraz mediach, na stronach 
internetowych w gazetach i na wystawach, jak i na potrzeby promocyjno – reklamowe 
związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora       

       7.  Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania 
odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w 
stosunku  do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania  imprezy



     8.  Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,  
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek  
rodzaju używek

   9.  Zawodnikom  startującym  zabrania  się  zażywania  wyżej  wymienionych  środków  oraz  
substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W 
przypadku  stwierdzenia  naruszenia  powyższego  zakazu,  Organizator  zastrzega  sobie  
możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu, bez zwrotu opłaty startowej.

     10. Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału 
w biegu lub podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu.

             Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
   11.  Osobę  niepełnoletnią  zgłasza  osobiście  rodzic  lub  prawny  opiekun  i  ponosi  pełną  

odpowiedzialność za jej start
      12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów
     
      13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy

    14.  Protesty w formie  pisemnej można będzie składać w biurze zawodów do 15 minut po  
zakończeniu biegu

      15. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią

      16. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator
  
  17.Wiążąca  i  ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulamin  przysługuje  wyłącznie  

Organizatorowi


