Regulamin Biegu Mikołajkowego w akcji Dynów Biega
1. Cel imprezy
• Zbiórka środków dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci
• Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu
• Propagowanie zdrowego stylu życia.
• Integracja grup społecznych.
2. Organizator
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”
ul. Kościuszki 10, 36-065 Dynów
3. Dystans
1,7 km – pętla ulicami Dynowa.

4. Termin, miejsce i trasa
A. Start biegu odbędzie się w niedzielę, 5 grudnia 2021 roku, o godzinie 13:00, z Rynku
w Dynowie.
B. Biuro Zawodów do odbioru numerów startowych oraz czapek mikołajkowych
znajdować będzie się przy scenie głównej usytuowanej na dynowskim Rynku i otwarte
będzie w niedzielę w godzinach 11:00 do 13:00.
C. Trasa:
Trasa Biegu Mikołajkowego wiedzie z centrum Dynowa i dalej ulicami Zamkową,
Grunwaldzką, 1-go Maja, Jana Pawła II, ks. Ożoga, Mikiewicza.
Meta biegu znajdować będzie się na dynowskim Rynku.
Nie ma zwycięzców ani pokonanych w tym biegu, wszyscy uczestnicy pobiegną razem w
zwartej grupie prowadzonej przez policję.
4.1 Uczestnictwo
A. Udział w zawodach może wziąć każdy, w szczególności zapraszamy na wydarzenie
dzieci z rodzicami. Bieg jest bezpłatny, aczkolwiek każdy z uczestników może
dobrowolnie przekazać dowolną sumę pieniędzy dla Podkarpackiego Hospicjum dla
Dzieci
Link do zbiórki - zrzutka.pl/biegdlahospicjum

B. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie
www.timekeeper.pl/zawody.
C. Limit uczestników określa się na 999 osób.
4.2 Świadczenia
W ramach biegu każdy z uczestników otrzyma numer startowy oraz czapkę św.
Mikołaja, w której trzeba pobiec obowiązkowo. Dzieci dodatkowo na mecie otrzymają
pamiątkowe medale oraz upominki prosto od św. Mikołaja

- ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów

5. Bezpieczeństwo
A. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
B. Biegnąc po drogach publicznych należy stosować się do zasad ruchu drogowego.
C. Zabronione jest niszczenie oznaczeń trasy pod rygorem wysokich kar finansowych!

6. Dane osobowe i ochrona wizerunku
A. Wszyscy uczestnicy, startując w zawodach, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
B. Uczestnicy biegów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z biegu
zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu.

7. Postanowienia końcowe
A. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulek lub pasów startowych.
B. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego
zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga polisy
indywidualnie wykupionej przez uczestnika.
C. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych
zmianach w regulaminie.
D. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorom Biegu Mikołajkowego.
H. Pytania dotyczące regulaminu oraz samego biegu należy kierować meilowo na adres
aktywnydynow@wp.pl

