REGULAMIN
IV Majówkowego Biegu Rodzinnego
Radymno 2017

1. Cel imprezy
Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania, jako najprostszej formy aktywnego
wypoczynku, promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Radymna i naszego
regionu.
2. Termin i miejsce
a) 3 maja 2017 ZEK od strony ul. Budowlanych (plaża miejska)
b) Biuro Zawodów Dinozekolandia czynne w godz. 14:00 – 15:00
c) 14:30 – start kategoria I (dzieci do 12 roku życia)
d) 15:45 – start kategoria II (młodzież od 13 roku życia i drośli)
3. Organizator
 Gimnazjum Nr1 w Radymnie
 Miejski Ośrodek Kultury
 Miasto Radymno
4. Dystans
a) Kategoria I – długość trasy 800 metrów – Zek od strony ul. Budowlanych
b) Kategoria II - długość trasy: 1500 metrów - Trasa: wyznaczona na terenie zalewu
ZEK .
5. Warunki uczestnictwa
a) Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.
b) W biegu mogą startować zawodnicy w każdym wieku.
c) Zawodnik musi złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w
biegu.
d) Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego
opiekuna (druk do odebrania na Dinozekolandii w dniu zawodów lub na stronie internetowej
Urzędu Miasta, Mok-u).
e) Organizator ustanawia limit zgłoszeń: 250 zawodników
f) Udział w biegu jest bezpłatny dla wszystkich zawodników.

6. Zgłoszenia uczestnictwa
a) Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 3 maja 2017 roku w Biurze Zawodów na
Dinozekolandii.
7. Nagrody
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obydwu kategoriach otrzymują medale, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
8.Świadczenia organizatora.
a) Trasa biegu będzie oznakowana.
b) Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
c) Organizator zapewnia numery startowe
9. Uwagi końcowe
a) Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad
bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
b) Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
c) Impreza odbędzie się tylko w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych.
d) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w
materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
e) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o których ma
obowiązek powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej przed startem.

UWAGA!
Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie
ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

