REGULAMIN
"Charytatywny Nocny Bieg dla Alexa!"
1. Organizator
Stowarzyszenie Bieg Piastów
Jakuszyce 8
58-580 Szklarska Poręba
tel.: (+48) 75 717 33 38
www.bieg-piastow.pl
zawodnicy@bieg-piastow.pl
2. Miejsce i termin zawodów:
Termin: 01.04.2017 r. (sobota), start godzina 20.00
Biuro zawodów: Biuro Stowarzyszenia Bieg Piastów, Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba
Miejsce: Ośrodek Narciarstwa Biegowego Jakuszyce w Szklarskiej Porębie.
3. Cel imprezy:
Celem jest zbiórka pieniędzy na leczenie dwuletniego Alexa mieszkańca Szklarskiej Poręby, który
cierpi na dziecięce porażenie mózgowe oraz padaczkę lekkooporną. Zgromadzone środki pomogą
sfinansować kosztowne zabiegi wszczepienia komórek macierzystych oraz koszty rehabilitacji.
4. Trasa:
Dystans: 5 km
Start: Polana Jakuszycka (rolkostrada)
Meta: Schronisko Orle
Bieg przebiegać będzie Drogą Spacerową
Brak limitu czasowego.
Możliwość startu:
– na nogach,
– na nartach (w przypadku wystarczającej ilości śniegu. Zawodnicy zostaną poinformowani o
tym na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów).
5. Program
- 20.00 Start narciarzy,
- 20.10 Start biegaczy,
- 20.30 Wspólne ognisko,
- sauna (za dodatkową opłatą),
- słodka akcja (domowe ciasta dla każdego),
- loteria fantowa.
6. Pomiar czasu
Brak pomiaru czasu. Liczy się udział, a nie wynik.
7. Warunki uczestnictwa
Osoby nieletnie mogą wystartować w zawodach tylko i wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna.
Ze względu na nocny charakter imprezy, każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania
czołówki lub latarki.

8. Informacja dla zawodników
Zawodnik, który nie może, bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym
obsługę zawodów i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.
W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
Organizator nie przewiduje dekoracji i nagród dla najlepszych uczestników biegu. Każdy uczestnik
otrzyma pamiątkowy medal.
9. Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów prawnych. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Uczestnictwo w biegu oznacza
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika.
10. Opłata startowa
Opłata startowa w postaci datków w wysokości min. 30 zł.
Zawodnik otrzymuje: numer startowy, pamiątkowy medal, profesjonalną obsługę medyczną,
ubezpieczenie NW, prowiant na wspólne ognisko, możliwość powrotu na miejsce startu
bezpłatnym transportem.
Opłatę należy wnieść przelewem na konto lub osobiście w biurze wydawania numerów.
Osoby, które wcześniej dokonały przelewu za startowe na konto bankowe, proszone są o
przedstawienie potwierdzenia transakcji, podczas odbierania numeru startowego.
DANE DO PRZELEWU:
Fundacja Avalon
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
Tytuł przelewu: DLA ALEXA KULESZY
11. Zgłoszenia zawodników
Zapisy: 11.03- 01.04.2017 r. do godziny 19.30
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mailowym: zawodnicy@bieg-piastow.pl lub osobiście w
biurze Biegu Piastów.
12. Wydawanie numerów startowych
Miejsce wydawania numerów: Biuro Biegu Piastów, Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba.
01.04.2017 r. w godz. 17.30-19.15
Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są
świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w biegu oraz że ich stan zdrowia
pozwala na udział w tym biegu.
13. Postanowienia końcowe
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

