REGULAMIN
BIEGU #STOPDOP
Organizator:
●

Zespół Szkół Akademickich “Lotnik” w Zielonej Górze

Współorganizatorzy:
●

Stowarzyszenie „Zielona Góro Zacznij Biegać”,

●

Urząd Miasta Zielona Góra

Data i miejsce:
1. Bieg odbędzie się 7 czerwca 2019 roku (piątek) w Zielonej Górze.
2. Miejsce biegu to Park Poetów w Zielonej Górze.
3. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 5 km.
4. Start przewidziany jest na godzinę 12.00
Cel imprezy:
1. Upowszechnianie

sportu

i

rekreacji

wśród

dzieci

i

młodzieży

zamieszkującej Zieloną Górę i okolice.
2. Promocja akcji #STOPDOP
3. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
4. Promocja terenów rekreacyjnych w granicach miasta Zielona Góra.
5. Propagowanie zdrowego stylu życia.
6. Promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

Uczestnictwo i zgłoszenia:
1. Uczestnikami Biegu #STOPDOP mogą być:
●

uczniowie 8-klas z terenu miasta Zielona Góra i okolic

●

uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu miasta Zielona Góra i okolic,

●

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Zielona Góra i okolic,

●

opiekunowie oraz nauczyciele,

●

mieszkańcy miasta Zielona Góra i okolic.

Zgłoszenia

do

biegu

będą

przyjmowane

na

stronie

www.stopdop.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 5 czerwca 2019 roku.
2. Limit uczestników Biegu #STOPDOP to 150 osób.
3. Organizator biegu nie pobiera opłaty startowej.
4. Organizator biegu nie zapewnia pomiaru czasu.
5. Organizator zapewnia wspólną rozgrzewkę przed biegiem.
6. Organizator zapewnia pakiet startowy w skład którego wchodzi:
●

numer startowy

●

agrafki

7. Pakiety startowe wydawane będą w Biurze Zawodów w dniu 07.06.2019
od godziny 10.30 do godziny 11.45:
●

osobom

niepełnoletnim

po

przedstawieniu

przez

opiekunów,

oświadczeń o braku zdrowotnych przeciwwskazań uczestników do
startu w biegu oraz zgody opiekuna prawnego na jego uczestnictwo
w biegu ,
●

osobom pełnoletnim po okazaniu dowodu tożsamości i oświadczenia
o braku zdrowotnych przeciwwskazań uczestników do startu w
biegu.

8. Pobranie

numeru

startowego

i

podpisanie

oświadczenia,

jest

równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz zgodą na przetwarzanie
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika dla potrzeb
organizatora.

Oświadczenia i zgody opiekunów prawnych
1. W przypadku, gdy udział w biegu bierze reprezentacja danej szkoły bądź
klasy, która na bieg przyjeżdża z wyznaczonym do tego przez daną szkołę
nauczycielem, to on odpowiada za zebranie oświadczeń i zgód od
opiekunów prawnych i przedstawienie ich w Biurze Zawodów przy odbiorze
pakietów startowych.

2. W przypadku, gdy opiekun prawny indywidualnie przyprowadza uczestnika
na bieg, podpisuje on na miejscu za niego oświadczenie i zgodę na
uczestnictwo.
3. W przypadku, gdy niepełnoletni uczestnik biegu odbiera pakiet startowy
bez opiekuna prawnego, jest on zobowiązany do okazania pobranych i
podpisanych wcześniej zgód i oświadczeń.
4. Wyjątkiem jest uczestnictwo uczestników pełnoletnich.

Rozstrzygnięcie biegu i nagrody:
1. Każdy uczestnik, który przekroczy linię mety otrzymuje pamiątkowy
medal.
2. Wygrywa uczestnik, który pierwszy dotrze do linii mety i przekroczy ją.
3. Nagrodą za pierwsze trzy miejsca wśród kobiet i mężczyzn w kategorii
open będą nagrody rzeczowe.
4. Nagrodą za pierwsze trzy miejsca w kategorii szkoła podstawowa i
gimnazjum będą nagrody rzeczowe.
5. Nagrodą za pierwsze trzy miejsca w kategorii szkoła średnia będą nagrody
rzeczowe.
6. Nagrodą za pierwsze miejsce w kategorii nauczyciel będzie nagroda
rzeczowa.
7. Wszyscy uczestnicy biegu mają zagwarantowaną wodę, ciepły napój i
poczęstunek po zakończeniu zawodów.

Program imprezy:
10.00 – 11.45 – biuro zawodów/rejestracja
11.45 – rozgrzewka
12.00 – bieg #STOPDOP
13.30 – wręczenie medali

Finansowanie:
1. Koszty związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa organizator.

Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
3. Uczestników biegu obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu.
4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
5. Organizator

nie

odpowiada

za

przedmioty

pozostawione

bez

zabezpieczenia lub skradzione w czasie imprezy.
6. W trakcie imprezy odbywać się będzie Dzień Sportu Zespołu Szkół
Akademickich a w związku z tym inne imprezy towarzyszące.
7. W szkole dostępna będzie szatnia.
8. Organizator

zastrzega

sobie,

a

także

Partnerom

Biegu

prawo

do

nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych,
wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być
bezpłatnie

umieszczane

na

wybranych

nośnikach

elektronicznych,

katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony
internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza,
że

Organizator

nie

jest

i

nie

będzie

zobligowany

do

uiszczenia

jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym
punkcie.
9. Udział w Biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji Biegu
10. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

