Regulamin
6. Biegu „Policz się z cukrzycą”
I. Organizator
1. Organizatorem 6. Biegu „Policz się z cukrzycą”, zwanego dalej Biegiem jest Stowarzyszenie
Nowy Międzychód wpisane do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000463699
oraz Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Międzychodzie o numerze #3322.
2. Bieg jest organizowany w ramach 28. Finału WOŚP.
II. Cele
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy
Międzychód, Powiatu Międzychodzkiego oraz walki z cukrzycą.
2. Zabawa i rekreacja.
III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 12 stycznia 2020r. w Międzychodzie. Start godz. 10.00 na stadionie
miejskim w Międzychodzie
2. Biuro zawodów – Hala Sportowa przy stadionie miejskim na ul. Sportowej. Czynne od godz.
9.00.
3. Trasa wokół jeziora Miejskiego. W zależności od chęci uczestników można przebiec raz lub
dwa razy. Uczestnicy NORDIC WALKIN przechodzą 1 raz trasę wokół jeziora.
IV. Pomiar czasu
1. Czas nie jest mierzony. Jest to bieg rekreacyjny i zwycięzcami są wszyscy uczestnicy.
V. Warunki, zgłoszenia i zasady uczestnictwa
1. W biegu może wziąć udział każdy chętny w wieku od 5 do 105 lat.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu „Oświadczenie
Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica
bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i
biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenia takie będą dostępne w biurze zawodów.
3. Zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
4. Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i
umieszczenia w komunikacie końcowym.
5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do
jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
6. Wśród zawodników, którzy dokonają minimum 20 zł wpłaty do puszki „Orkiestry”
rozlosowane zostaną koszulki WOŚP oraz Międzychodzkiej „Dziesiątki”.
7. Każdy uczestnik sportowej zabawy otrzyma pamiątkowy medal.
VI. Uwagi końcowe
1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
2. Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w
materiałach reklamowych biegu.
3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Dyrektor Biegu
/-/Krzysztof Suszka

