Regulamin
Wojnicz, 14.06.2020

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1. CEL IMPREZY- uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych ,
popularyzacja i upowszechnianie biegania jako jedna z form sportu i rekreacji ruchowej
zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,
- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

2. PATRONAT HONOROWY
- Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk

3. ORGANIZATOR
-Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi - Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu
-Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

4. TERMIN I MIEJSCE:
- 14 czerwca 2020r. (niedziela)
- Miejscowość: Wojnicz, Park Miejski w Wojniczu
Program:
- Biuro zawodów – od 9:30 – 11:30
- Start Biegu 1- 1km: 12:00 – DEKORACJA 12.30
- Start Biegu 2- 2,5km: ok.12:45 – DEKORACJA ok. 13.15
- Start Biegu 3- 5km: ok.13:30 – DEKORACJA ok. 14.15

5. Bieg:
- Start o godzinie: 12:00
- Trasa oznakowana co 0,5 km,
- Pomiar czasu: stoper

Kategorie wiekowe:

1 km
- dzieci do 13 lat (dziewczęta)
- dzieci do 13 lat (chłopcy)

2,5 km
- młodzież 14 i 15 lat (dziewczęta)
- młodzież 14 i 15 lat (chłopcy)
- kobiety ponad 18

5 km
- kobiety 16 i starsze,
- mężczyźni 16 - 18 lat.
- mężczyźni 19 – 29 lat.
- mężczyźni 30 – 49lat.
- mężczyźni 50 i starsi.
wszyscy uczestnicy otrzymują pakiet startowy /medal, dyplom uczestnictwa/.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA w BIEGU
A. Impreza ma charakter otwarty.
B. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie
dostępne w biurze zawodów lub przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwskazań do udziału w biegu.
C. PAKIET STARTOWY Bieg
Każdy uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- pamiątkowy medal na mecie
- dyplom uczestnictwa
- bufet /kawa, herbata/
W miarę możliwości sponsorskich, organizator przewiduje rozszerzenie pakietu startowego.
D. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
E. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków
odurzających.

7. ZGŁOSZENIA:
- Biuro zawodów mieści się w miejscu STARTU /METY – Park Miejski w Wojniczu
- Zgłoszenia do biegu dokonujemy w biurze zawodów od 9.30 do 11.30 w dniu zawodów.
I. Bieg
Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionych dokumentów.
A. OBOWIĄZUJE LIMIT ZGŁOSZEŃ - 100 uczestników - po osiągnięciu limitu - formularz zgłoszeń
zostanie zablokowany - nie będzie możliwości zapisów w biurze zawodów.
II. Udział w biegach jest DARMOWY.

8. NAGRODY
Pakiet startowy
Ilość nagród może się zwiększyć – w przypadku pozyskać dodatkowych sponsorów.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: - Impreza odbędzie się bez względu na warunki
atmosferyczne,
- Wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania
imprezy,
- Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
- Organizator zapewnia opiekę medyczną i środki dezynfekcyjne na mecie.
- Organizator biegu zapewnia dla uczestników napoje po biegu, oraz medale.
- Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z
akceptacją Regulaminu.
- Organizator informuje, że numery startowe są przydzielane zawodnikom/-czkom, w dniu
zawodów
- Wartość i ilość nagród rzeczowych jest uzależniona od ilości pozyskanych sponsorów
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy
- Parking dla samochodów znajduję się w wyznaczonych miejscach przez organizatora Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
- Zawody odbywają się przy ograniczonym ruchu drogowym.
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
- Organizator informuje, że nagrody należy odebrać w dniu zawodów, organizator nie wysyła
nagród pocztą.
- Organizator informuje, że NIE ma możliwości przepisania numeru startowego na inną osobę.

- Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników
biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach
elektronicznych, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na
wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością
prowadzoną przez Organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
- W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

10. UWAGA COVID-19
1. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19, organizacja zawodów sportowych musi
uwzględniać wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie
organy. Nowe zasady reguluje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r.,
zgodnie z którym dopuszcza się prowadzenie zajęć:
- w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym ………
uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;
2. Organizator wydarzenia sportowego:
- weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym,
korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
- dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
- zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub
korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu
sportowego,
- dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
- zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć
sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu
sportowego lub winny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
3. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające
z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i
opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
4. Dodatkowe informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na
stronie internetowej Ministerstwa Sportu:
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi

Informacje:
Lucjan Hajdo
Tel. 500125537
Uczniowski Klub Sportowy Wielka Wieś
Sportowy Wojnicz

www.sport.wojnicz.pl

