REGULAMIN
II Biegu Imieninowego Św. Mikołaja
11.12.2022 r.
1.

CEL IMPREZY

Propagowanie aktywnego stylu życia.
Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najzdrowszej formy aktywności ruchowej.
Promowanie zdrowego stylu życia, jako drogi do zapobiegania uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych.

2.

ORGANIZATORZY

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubiecku.
Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko

3.

KONTAKT

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt mailowy:

gkrpa@dubiecko.pl

4.

TERMIN I MIEJSCE

Miejsce startu i mety: Rynek w Dubiecku
Termin startu: 11 grudnia 2022 – godz. 15:30

5.

TRASY

Trasa przebiega ulicami: Krasickiego, Kościelną, Śliwnicką, Wałową, Cmentarną następnie drogą W884 do ulicy
Zamkowej i ponownie Krasickiego do mety w Rynku.
Dystans: ok. 2 km
Limit uczestników – osoby zapisane przez za pośrednictwem strony Timekeeper.

Limit czasowy - 1 h

6.

PROGRAM ZAWODÓW

Dokładny program zawodów podany zostanie na 30 dni przed zawodami.

7.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestniczyć w zawodach mogą dzieci pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, młodzież i osoby dorosłe
Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, na co wyrażają zgodę w oświadczeniu przed zawodami.
Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia bądź ukryte choroby.

8.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do biegu za pośrednictwem strony Timekeeper. Zawodnicy zostaną dopuszczeni do startu jeśli:
zarejestrują się na stronie Timerkeeper
Udział w biegu jest bezpłatny.

9.

ŚWIADCZENIA STARTOWE

Pakiet startowy obejmuje:
- numer startowy
- pamiątkowy medal
- ciepły posiłek, napoje, słodycze
- pomoc OSP Dubiecko na trasie
- pomoc ze strony wolontariuszy na trasie.

10. WYPOSAŻENIE
W trakcie trwania zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie obowiązkowo:
- numer startowy umieszczony w miejscu umożliwiającym odczytanie
- odzież dostosowaną do warunków pogodowych

11. KLASYFIKACJA
W trakcie zawodów NIE będzie prowadzona klasyfikacja

12. ZASADY RYWALIZACJI
Od wszystkich uczestników zawodów Organizator oczekuje:
- poruszania się tylko wyznaczoną trasą zawodów
- nie zaśmiecania trasy i nie ingerowania w środowisko przyrodnicze
- wykonywania poleceń służb zabezpieczających przebieg zawodów w tym Policji, Straży Pożarnej i osób z
zabezpieczenia trasy wyznaczonych przez Organizatora

13. USTALENIA KOŃCOWE
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe i zagubione.
Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe jednak Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
godziny startu, przerwania lub odwołania zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków
atmosferycznych, kierując się bezpieczeństwem zawodników.
Organizator nie ubezpiecza zawodników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów o czym informować będzie w wydarzeniu
utworzonym na facebooku.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy startowej.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
14. INFORMACJE DODATKOWE
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w tym w
oświadczeniu o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w biegach, a także zgodę zamieszczenie danych
osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez
Organizatora na wskazany adres mailowy ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących biegów.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej
terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach
eksploatacji:
- Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie
- Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w
celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w biegach
- Wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej
- Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku
- Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
- Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach
- Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych
- Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach w postaci zdjęć z trasy biegów (link do zdjęć i materiałów
wideo zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dubiecku

