REGULAMIN
IV BIEG WARCKI

I. ORGANIZATOR
Warckie Centrum Kultury, Piotr Danielewski, Wojciech Okoński.
II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Warta Jana Serafińskiego.
III. CELE
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja miasta Warty.
IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się 24 września 2017 r. w Warcie.
2. Start będzie miał miejsce na ulicy Sadowej obok stadionu klubu MKS Jutrzenka Warta;
meta będzie zlokalizowana na stadionie klubu MKS Jutrzenka Warta.
3. Początek imprezy planowany jest na godzinę 9.50.
4. Start biegu nastąpi o godzinie 10.00.
5. Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do urządzeń sanitarnych oraz do depozytu.
V. TRASA, DYSTANS
1. Trasa będzie przebiegać ulicami: Sadową, Cielecką, Garbarską, Tadeusza Kościuszki,
Zachodnią, Kaliską, Mansjonarską, Świętokrzyską, Przedwiośnie, Popioły, Przedwiośnie,
Kaliską, Długą, Tadeusza Kościuszki, Zachodnią, Koźmińską, Racławicką, Kosynierów,
Zamłynie, Powstania Listopadowego, Kazimierza Deczyńskiego.
2. Trasa przebiega głównie ulicami asfaltowymi, fragmentem ulicą brukowaną, a meta
zlokalizowana jest na bieżni stadionu. Niedopuszczalne jest jej skracanie. Trasa jest
przedstawiona na mapce sytuacyjnej, jej długość wynosi 5 km.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Łączna liczba uczestników ograniczona jest do 150 osób.
2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 50 minut.
3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
4. Pomiar czasu przeprowadzony będzie za pomocą chipów. Po biegu na stronie
organizatora ukażą się czasy poszczególnych osób.
5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać:
a. drogą elektroniczną – na stronie internetowej www.biegwarcki.pl – do 23 września do
godziny 20:00.

b. w dniu biegu w godzinach 8:30-9:30 w biurze zawodów przy stadionie klubu MKS
Jutrzenka Warta (ul. Kazimierza Deczyńskiego 3), lecz tylko w przypadku rezygnacji
któregoś z zawodników lub niewyczerpania limitu startowego.
c. w dniu biegu w godzinach 9:30-9:40 w biurze zawodów przy stadionie klubu MKS
Jutrzenka Warta (ul. Kazimierza Deczyńskiego 3), lecz tylko w przypadku nie stawienia się
uczestników biegu do godziny 9:30.
2. Numery startowe odbierać można w dniu biegu w godzinach 8:30-9:30 w biurze
zawodów przy stadionie klubu MKS Jutrzenka Warta (ul. Kazimierza Deczyńskiego 3). Nie
stawienie się uczestnika biegu do godziny 9:30 może grozić utratą numeru startowego, bez
możliwości zwrotu opłaty startowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie
przekroczenia limitu ilości zgłoszonych uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu
mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
4. Zgłoszenie udziału w IV Biegu Warckim stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania
się zawodników z niniejszym regulaminem, zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
uczestników, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych,
internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres
mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących organizowanych obecnie i w
przyszłości zawodów przez Organizatora IV Biegu Warckiego.
VIII. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby, które ukończyły 16. rok życia i starsze.
2. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji
uczestnictwa. Celem usprawnienia zapisów wymagamy okazania przy odbiorze numeru
startowego podpisanej spersonalizowanej deklaracji uczestnictwa, wysyłanej każdemu
uczestnikowi drogą mailową na podany przy rejestracji adres email.
3. Podpisując deklarację uczestnictwa, uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia
umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizatorzy nie
zapewniają uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w
imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są także do przedstawienia dokumentu
„oswiadczenie-rodzica” podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna. Dokument ten
zostanie wysłany drogą mailowy na podany przy rejestracji email.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości
bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
6. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby
bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.
W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach
i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą
usuwane z trasy.
7. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego nie będą sklasyfikowani.

IX. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 15 zł.
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, chyba że organizator zarządzi inaczej.
3. Opłaty należy dokonywać bezpośrednio po zapisie (patrz pkt VII).
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest
Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku
z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem
urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.
XI. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru czasu
zatwierdzone przez Organizatora.
2. Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla:
- kobiet;
- mężczyzn.
3. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.
4. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie
stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
5. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do
Organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
6. Nagrody rzeczowe przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej za miejsca
1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn.
7. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu biegu, około godziny 11.15.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt do Organizatora: tel. +48 502 570 504, adres e-mail: biegwarcki@gmail.com
2. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe.
4. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegwarcki.pl
5. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

