Regulamin: Biegu Wiosennego „Smerfna Piątka”

ORGANIZATOR:
- Policyjny Klub Biegacza KMP Kalisz
Partnerzy:
- Miasto Kalisz
- Obsługa techniczna – Foxter-Sport

II. CELE
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz biegania jako jednej z
najprostszych form ruchu
2. Promocja miasta Kalisza
3. Profilaktyka uzależnień: sport alternatywą do uzależnień,
4. Wspólne spędzanie wolnego czasu: rodzina czynnik chroniący przed uzależnieniami.

III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się w niedzielę, 11 marca 2018 w Kaliszu.
2. Start – godz. 11:00 – okolice Baszty Dorotki
3. Trasa i dystans: – ok. 5 km; trasa przebiegać będzie ulicami: Pl. Jana Pawła II, Babina,
Wodna, Parczewskiego, Pl. Jana Pawła II, Babina, Wodna Parczewskiego, Zamkowa,
Główny Rynek, Śródmiejska, Al. Wolności, Sukiennicza, Kolegialna, Pl. Jana Pawła
II, Niecała, Al. Walecznych (Park Miejski) – Meta Baszta Dorotka.
IV.

PROGRAM:
1. 8:30 – 10:30 - odbiór pakietów /Baszta Dorotka
2. 11:00 – start biegu
3. 12:00 – zakończenie biegu, wręczenie pucharów, piknik rodzinny (na terenie Parku –
przy Baszcie Dorotka);

IV. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO:
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej oraz
symbolicznej opłaty startowej (opłata - 10 zł). Zgłoszenia dokonywane będą za
pośrednictwem firmy Foxter-Sport, w terminie do dn. 8 marca 2018 roku lub do
przekroczenia wyznaczonego limitu startujących (limit: 200 osób).
2. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu zawodów, 11 marca, w godz. 8:30
– 10:30 w Biurze Zawodów. Biuro zawodów zorganizowane będzie w rejonie Baszty Dorotki,
gdzie będzie mieścić się Start/Meta Biegu. W opłacie startowej uczestnicy Biegu otrzymują:
numer startowy, wodę, agrafki oraz „smerfną” czapeczkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy
medal.

3. W biegu może wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat (osoby niepełnoletnie
zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców (opiekunów).
4. Zgłaszając deklarację udziału w Biegu – uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia
umożliwia mu udział w zawodach. Każdy bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność,
podpisując stosowne oświadczenie. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgoda dotyczy
również wykorzystania danych teleadresowych do ewentualnej korespondencji z
zawodnikiem i wykorzystania jego wizerunku widniejącego na fotografiach oraz innych
sprawach dotyczących biegów. Dane osobowe uczestników 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.
5. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
V. KLASYFIKACJE I NAGRODY:
1. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn. Za trzy pierwsze
miejsca kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary, a w przypadku pozyskaniu dodatkowych
sponsorów – także nagrody rzeczowe.
2. Przewidziana jest dodatkowa nagroda – za najciekawsze „smerfne przebranie”;
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną, (rejon Start/Meta)
2. Bieg odbędzie się przy całkowicie wstrzymanym ruchu kołowym
3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
4. Bieg odbędzie się niezależnie od pogody.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
mające miejsce na trasie,
6. uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie
7. organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy
8. regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.
Impreza finansowana z Budżetu Miasta Kalisza w ramach realizacji zadań z
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2017 r.

