Regulamin

Biegu Smyka

I. Organizator
1. Organizatorem imprezy „ 8. Bieg Smyka”, zwanej dalej „Biegiem" jest
Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000486559 z siedzibą w Sosnowcu.

II. Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców
Sosnowca i regionu.

III. Termin, miejsce, dystans
1.
Bieg odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w Sosnowcu.
2.
Bieg Smyka będzie odbywał się na nawierzchni asfaltowej – tzw. Plac
Papieski, plac Papieża Jana Pawła II, 41-200 Sosnowiec-Zagórze
start - 8. Bieg Smyka godz. 15.30,
start - Bieg Rodzinny odbędzie się ok. godz. 16:15.
3.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu Biegu
dla dzieci, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez
zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej. Dokonanie zmian w
powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych
dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
4.

Biegi dla dzieci będą rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych.
Dystans będzie uzależniony od wieku Uczestnika:
a. I kategoria: dla dzieci, w wieku 3 - 4 lata dystans będzie wynosił 150m,
b. II kategoria: dla dzieci w wieku 5 - 9 lat dystans będzie wynosił 200m.

5.
Bieg Rodzinny (parę tworzy dziecko w wieku od 3 do 10 lat wraz z dorosłym
opiekunem) zostanie rozegrany na jednolitym dystansie dla wszystkich par tj. 300m.
6.
Biuro zawodów, w którym należy odebrać pakiet dla zawodnika (bieg
smyka i bieg rodzinny) oraz podpisać listę startową, będzie usytuowane na Placu
Papieskim i czynne w godzinach:
- od godz. 14.00 do godz. 15.30
7.
Zgłoszenia
będą
przyjmowane
internetowo
(na
adres
smyk@harpagansosnowiec.pl) do dnia 12.06.2018 (lub do wyczerpania limitu
miejsc, który wynosi 150 osób w Biegu Smyka oraz 25 par w Biegu Rodzinnym).
W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się zapisy w dniu biegu.

8.
W zgłoszeniu prosimy wpisać:
- Bieg Smyka - imię i nazwisko dziecka wraz z pełną datą urodzenia
- Bieg Rodzinny - imię i nazwisko dziecka wraz z pełną datą urodzenia + imię i
nazwisko rodzica/opiekuna
UWAGA !!! Dziecko może wziąć udział TYLKO w jednym biegu ;)
9. Pakiet startowy zawiera:
 numer startowy
 medal dla każdego z uczestników Biegu Smyka oraz Biegu Rodzinnego,
 soczek
- zabawkę niespodziankę dla dziecka
 dyplom (Bieg Rodzinny)
Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności
związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego.
10. Wprowadza się limit 150 uczestników w Biegu Smyka oraz 25 par w Biegu
Rodzinnym. Po przekroczeniu limitu ilościowego Organizator zastrzega sobie
prawo nie przyjmowania kolejnych zgłoszeń.
IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa
1. Najmłodsi zawodnicy muszą w dniu biegu mieć ukończone 3 lata (decyduje
data dzienna tj. 16.06.2015).
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu
„Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w
zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego,
wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią
odpowiedzialność. Oświadczenie zostanie przedłożone rodzicom/opiekunom w
chwili zapisu. Bez przekazania Oświadczenia nie będzie możliwy odbiór Pakietu
Startowego.
3. Zgłoszenie dziecka jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia, co do którego
istnieje podejrzenie, że zostało wypełnione niezgodnie z prawdą oraz do
zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione
przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz.
926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
do ich poprawiania i usuwania.
5. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom
trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych
materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby
reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z
prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom
powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być

bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz
mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby
reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian,
modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy
głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do
uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym
punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi,
informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
7. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających
się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze
zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków
odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek
rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych
środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega
sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których zostanie
stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator
zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego
stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik
zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
V. Klasyfikacje
1. Organizator nie przewiduje prowadzenia klasyfikacji oraz wprowadzania z tego
tytułu nagród dodatkowych.
VI. Uwagi końcowe
1. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego
lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na
powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne
lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników,
personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby,
wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub
udziałem Uczestnika w Biegu.
3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także
szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki
ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi
prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w
Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie
na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę
Organizatora.

4. Każdy zawodnik musi mieć przypięty numer startowy.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub
częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w
Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Serdecznie zapraszamy !!!!

