REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO
„TOLERANCJA NA SPORTOWO”
20 czerwca 2015 rok.
Zastrzeżenie: Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, najpóźniej w
dniu Imprezy, tj. 20 czerwca 2015 r., przed przystąpieniem do rywalizacji. Zapoznanie się z treścią regulaminu jest warunkiem dopuszczenia do udziału w rywalizacji. Podpisanie się przez Uczestnika na liście startowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu.
I. CEL:
1.

Propagowanie biegania jako uniwersalnego sposobu na podtrzymanie sprawności fizycznej, wydłużenia młodości i dbałości o zdrowie;

2.

Popularyzacja biegów masowych oraz Nordic Walking’u;

3.

Promocja Powiatu Oświęcimskiego;

4.

Promocja Life Festivalu.

II. ORGANIZATORZY I PATRONI BIEGU:
1.
2.

Fundacja Peace Festival;
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGU:
1.

Bieg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 r. bez względu na warunki atmosferyczne zgodnie z
poniższym harmonogramem:
- „Bieg na rolkach” – dystans 2,5 km – start godz.9:00; limit czasu 20 min;
- „Bieg główny - Tolerancja na sportowo” – dystans 10 km – start godz. 10:00; limit czasu 70
min;
- „Bieg live” – dystans 5 km – start godz. 10:00; limit czasu 60 min;
- „Bieg rodzinny” – dystans 2,5 km – start godz. 11:15; limit czasu 30 min.
- „Nordic Walking Guinness World Records” – dystans 3 km – start godz. 14:00; limit czasu 60
min.

2.

Biuro zawodów - Hala Sportowa Powiatowego Zespołu Numer 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, czynne w dniu 19 czerwca 2015 w godzinach od 10:00 do 20:00 oraz w dniu 20 czerwca 2015 godzinach: 7:00 – 11:00.

3.

Depozyt - Hala Sportowa Powiatowego Zespołu Numer 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, czynne w dniu 19 czerwca w godzinach: 7:00 –
13:00.

4.

Trasa biegu prowadziła będzie ulicami Osiedla Chemików z częściowym lub całkowitym zamknięciem dla ruchu kołowego, trasa biegu jest pokryta w 100% nawierzchnią asfaltową.

5.

Start – Meta wszystkich biegów - teren Powiatowego Zespołu Numer 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

6.

Start biegu na 5 i 10 km będzie wspólny.

IV. UCZESTNICTWO I ZASADY RYWALIZACJI:
1.

Do biegów zostaną dopuszczeni tylko Uczestnicy, którzy:
Przedstawią aktualne badania lekarskie, zezwalające na udział w biegu lub złożą pisemne oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów imprezy (dla młodzieży do lat 18 oświadczenia podpisują rodzice lub opiekunowie prawni);

2.

Do udziału w którymkolwiek z biegów dopuszczeni zostaną wyłącznie Uczestnicy, którzy spełniają warunki opisane treścią niniejszego regulaminu, oraz osoby które będą w stanie pełnej
trzeźwości, niepozostające pod wpływem żadnego środka odurzającego, i/lub mu tożsamego.
Przedmiotowy stan ma prawo sprawdzić oraz stwierdzić każdorazowo Organizator.

3.

W „Biegu głównym – Tolerancja na sportowo”, przeprowadzanym na dystansie 10 km, mogą
uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat - decyduje data urodzin wg roku kalendarzowego;

4.

W „Biegu na rolkach” przeprowadzanym na dystansie 2,5 km oraz w „Biegu live” przeprowadzanym na dystansie 5 km, mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy ukończyli 12 lat - decyduje data urodzin wg roku kalendarzowego;

5.

W „Biegu rodzinnym” przeprowadzanym na dystansie 2,5 km, uczestniczyć musi rodzina (drużyna), przystępująca do rywalizacji w składzie minimum 3 – osobowym, obowiązkowo z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 roku życia; warunkiem sklasyfikowania jest jednoczesne
przekroczenie linii mety przez cały skład startującej rodziny (drużyny).

6.

Uiszczą opłatę startową (nie dotyczy próby ustanowienia nowego Rekordu w Most People Nordic
Walking Simultaneously)

7.

Zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty startowej, o której mowa w punkcie 5 niniejszego rozdziału są Uczestnicy „Biegu rodzinnego” oraz Goście zaproszeni przez Dyrektora Biegu.

8.

Limit czasu, o którym mowa w rozdziale III, oznacza przedział czasowy, w którym Uczestnik ma
obowiązek zrealizować bieg. W przypadku przekroczenia tegoż limitu w wykonaniu swojego biegu, Uczestnik nie zostanie sklasyfikowany przez Organizatora.

9.

Organizator jest wyłącznym podmiotem upoważnionym do
a) dokonywania pomiarów czasów biegów Uczestników; jak również
b) dokonywania ostatecznej klasyfikacji pozycji, zajmowanych przez Uczestników w każdej kategorii (generalnej i wiekowej), na podstawie której przyznawane będą nagrody.

10. Uczestnikom nie wolno korzystać z jakiejkolwiek formy wsparcia czy pomocy, celem osiągnięcia
mety – realizacji biegu na odcinku od startu do mety. Wszelkie przejawy posługiwania się i/lub
korzystania z jakiejkolwiek formy wsparcia czy pomocy, o których mowa wyżej, stanowią podstawę dla Organizatora do wykluczenia – dyskwalifikacji Uczestnika z udziału w biegu i/lub końcowej klasyfikacji biegu.
11. Uczestnik gwarantuje i zobowiązuje się, iż wszystkie informacje, które przedkłada do Organizatora w związku z udziałem w rywalizacji (biegu/biegach) według najlepszej wiedzy Uczestnika, są
prawdziwe i właściwe pod każdym względem;
12. Uczestnik zabezpieczy i zwolni Organizatora od odpowiedzialności na żądanie (oraz, jeśli ma to
zastosowanie, każdorazowo, jednostkę dominującą, oddziały, jednostki powiązane, urzędników,
dyrektorów, agentów i pracowników Organizatora) od wszelkich strat, żądań, roszczeń, kosztów,
wydatków (włącznie z racjonalnie uzasadnionymi opłatami prawniczymi) oraz od zobowiązań
powstałych lub poniesionych przez Organizatora w wyniku roszczeń strony trzeciej będących rezultatem naruszenia przez Uczestnika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu oraz
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
13. Klasyfikacja wg nagród prowadzona będzie na poszczególnych dystansach, organizowanych biegów w następujących kategoriach:
BIEG NA ROLKACH 2,5 km
Klasyfikacja generalna kobiet:
1 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.
2 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.
3 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.
Klasyfikacja generalna mężczyzn:

1 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.
2 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.
3 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.
zastrzeżenie: upominki nie przedstawiają wartości ekonomicznej
BIEG RODZINNY 2,5 km
Klasyfikacja generalna:
1 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.
2 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.
3 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.
zastrzeżenie: upominki nie przedstawiają wartości ekonomicznej
BIEG 5 km
Klasyfikacja generalna kobiet:
1 miejsce – nagroda pieniężna – 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100)
2 miejsce – nagroda pieniężna – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)
3 miejsce – nagroda pieniężna – 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100)
Klasyfikacja generalna mężczyzn:
1 miejsce – nagroda pieniężna – 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100)
2 miejsce – nagroda pieniężna – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)
3 miejsce – nagroda pieniężna – 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100)
BIEG GŁÓWNY 10 km
Klasyfikacja generalna kobiet:
1 miejsce – nagroda pieniężna – 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100)*
2 miejsce – nagroda pieniężna – 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych 00/100)
3 miejsce – nagroda pieniężna – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)
Klasyfikacja generalna mężczyzn:
1 miejsce – nagroda pieniężna – 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100)*
2 miejsce – nagroda pieniężna – 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych 00/100)
3 miejsce – nagroda pieniężna – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)
Kategorie wiekowe kobiet:
K1 – 16-19 lat
K2 – 20-29 lat
K3 – 30-39 lat
K4 – 40-49 lat
K5 – 50-59 lat
K6 – 60<
Kategorie wiekowe mężczyzn:
M1 – 16-19 lat
M2 – 20-29 lat
M3 – 30-39 lat

M4 – 40-49 lat
M5 – 50-59 lat
M6 – 60<
Niezależnie od klasyfikacji, prowadzonej na podstawie pomiarów czasów Uczestników, zostaną
wyłonione pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej, wskazanej powyżej. W kategoriach
wiekowych za miejsca od 1 do 3, są przewidziane nagrody w postaci biletów na koncert finałowy
Life Festival, który odbędzie się 20 czerwca na Stadionie MOSiR w Oświęcimiu.
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej, tj. prowadzonej na podstawie pomiarów czasów,
nie będą uwzględniani w klasyfikacji kategorii wiekowych.
zastrzeżenie: * - podatek od wygranych uiszcza Organizator.
V. ZGŁOSZENIA:
1.
Limity liczby osób startujących w poszczególnych biegach:
- „Bieg na rolkach” - 200 zawodników;
- „Bieg główny - Tolerancja na sportowo” - 400 zawodników;
- „Bieg live” - 200 zawodników;
- „Bieg rodzinny” - bez limitu;
- „Nordic Walking“ - bez limitu.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu osób startujących, o czym powiadomi w
oddzielnym komunikacie, jednakże nie później niż do dnia 17.06.2015 r.

3.

Zgłoszenie zawodnika – Uczestnictwa, uważa się za skuteczne wyłącznie w przypadku dokonania opłaty startowej.

4.

Imienna lista startowa dostępna
www.lifefestival.pl/bieg-uliczny

5.

Opłata startowa może być dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych, dostępnych
po internetowej rejestracji lub pod adresem:

będzie

na

stronie

internetowej

Organizatora:

https://plus-timing.pl/zgloszenia/tolerancja_na_sportowo-oswiecim-2015NW/txt_zgloszenia_form.php
lub
https://plus-timing.pl/zgloszenia/tolerancja_na_sportowo-oswiecim2015/txt_zgloszenia_form.php
6.

Płatności księgowane są automatycznie. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian danych
w przelewie, opłaty startowej, w szczególności tytułu i kwoty przelewu.

7.

Przyjmowanie zapisów drogą elektroniczną zostanie zakończone w dniu 17.06.2015 lub w momencie osiągnięcia limitu startujących z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego rozdziału.

8.

W przypadku nieosiągnięcia limitu osób startujących do dnia 17.06.2015r., zgłoszenia będą
przyjmowane w biurze zawodów. W razie przekroczenia limitu osób startujących w czasie
przyjmowania zgłoszeń w biurze zawodów, Uczestnicy zgłoszeni powyżej limitu nie otrzymają
medali pamiątkowych.

9.

Opłata startowa, uiszczona do dnia 17.06. 2015 r. (termin) wynosi:
a) „Bieg główny - Tolerancja na sportowo” – dystans 10 km – 30,00 PLN (słownie: trzydzieści
złotych 00/100); wpłata po terminie i/lub w biurze zawodów wynosi 40,00 PLN (słownie:
czterdzieści złotych 00/100);
b) „Bieg live” – dystans 5 km – 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia złotych 00/100); wpłata po
terminie i/lub w biurze zawodów wynosi 30,00 PLN (słownie: trzydzieści złotych 00/100);

c) „Bieg na rolkach” – dystans 2,5 km – 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100); wpłata po
terminie i/lub w biurze zawodów wynosi 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia złotych 00/100);
d) Nordic Walking - brak opłaty startowej.
VI. INFORMACJE:
1.

Informacje o biegu dostępne są na stronie: www.lifefestival.pl, www.powiat.oswiecim.pl,

2.

Integralnym załącznikiem do niniejszego regulaminu są „Warunki -Warunki ARRA dotyczą
Próby Bicia Rekordu.“ (dalej ARRA), odnoszące się do warunków uczestnictwa w Próbie Bicia
Rekordu w kategorii „Most People Nordic Walking Simultaneously”.

3.

Każda osoba, wyrażająca chęć oraz gotowość do wzięcia udziału w Próbie Bicia Rekordu, ma
obowiązek przed przystąpieniem do Próby, zapoznania się z treścią ARRA, oraz złożenia podpisu na egzemplarzu ARRA, pod treścią wskazanych w ARRA warunków. Podpisanie ARRA
przez osobę ubiegającą się o udział w Próbie Bicia Rekordu, stanowi wyraz akceptacji warunków ARRA oraz uczestnictwa w Próbie Bicia Rekordu.

VII. BEZPIECZEŃSTWO;
1.

2.

Uczestnik potwierdza, iż zdaje sobie sprawę, że udział w rywalizacji (nawet jeśli jest przeprowadzona zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi organizacji biegów, oraz zaleceniami bezpieczeństwa, które Uczestnik może otrzymać każdorazowo) może być dla Uczestnika i innych
osób niebezpieczna. Uczestnik potwierdza i wyraża zgodę na to, iż będzie całkowicie odpowiedzialny, na wszystkich etapach udziału w rywalizacji, za:
a)
podjęcie decyzji czy przystępuje [do udziału w biegu] czy też nie;
b)
wszystkie aspekty bezpieczeństwa w odniesieniu do przygotowań oraz/lub podejmowania [udziału w biegach]; oraz
c)
wszelkie uszkodzenia ciała swoje lub innych osób, które zostały spowodowane udziałem w rywalizacji.
Uczestnik zgadza się na realizację wszystkich, odpowiednich profesjonalnych zaleceń bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich aspektów ryzyka i bezpieczeństwa związanych z udziałem w rywalizacji (biegach), włącznie z, lecz nie ograniczając się jedynie do:
a)
zidentyfikowania wszelkiego możliwego ryzyka względem siebie, innych uczestników oraz wszystkich obserwatorów; oraz
b)
zidentyfikowania oraz uzyskania medycznych oraz innych środków, które będą w
sposób czytelny oznaczone, widoczne i dostępne w miejscu przeprowadzania biegów; oraz
c)
podjęcia wszelkich koniecznych środków ostrożności i środków określonych w takich
zaleceniach bądź zgodnie ze wskazówkami BHP wydanymi przez jakąkolwiek odpowiednią
osobę, jednostkę lub organ.

VIII. FINANSOWANIE:
1.
2.

Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia Uczestnicy pokrywają w pełni we własnym zakresie.
Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

3.

Nie ma możliwości przekazania numeru startowego innej osobie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.

Organizator zwraca się z prośbą do Uczestników o niekorzystanie w trakcie biegu ze słuchawek,
przenośnych urządzeń, odtwarzaczy (odtwarzacze MP3, przenośne radia).

2.

Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.

3.

Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik zobowiązany jest zakończyć rywalizację i opuścić trasę
biegu.

4.

Szatnie i prysznice będą dostępne na Hali Sportowej Powiatowego Zespołu Numer 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

5.

Numer startowy musi być umieszczony na „przodzie” koszulki (na wysokości klatki piersiowej
Uczestnika);

6.

Zabrania się zawodnikom, którzy zakończyli rywalizację, ponownego wbiegania na trasę biegu i
przebiegania przez metę.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian oraz ostatecznej oraz wiążącej interpretacji
regulaminu.

IX. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
Każdy Uczestnik otrzyma od Organizatora:
1. W biegach:
a) „Bieg główny - Tolerancja na sportowo” – dystans 10 km;
b) „Bieg live” – dystans 5 km;
- medal pamiątkowy;
2. Numer startowy;
3. Agrafki;
4. Worek na depozyt;
5. Woda na mecie i na trasie biegu głównego.
Załączniki:
1.
„Warunki -Warunki ARRA dotyczą Próby Bicia Rekordu.“
DYREKTOR BIEGU
Dariusz Papuga

