REGULAMIN BIEGU TROPEM WILCZYM
Bogatynia 04.03.2018
1.

Cel zawodów







Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Bogatynia.
Promocja Gminy jako przyjaznej dla biegaczy.
Integracja środowisk sportowych.

2.

Organizatorzy




Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

3.

Termin i miejsce




Bieg odbędzie się 4 marca 2018r. o godz. 12:00, Biuro zawodów czynne będzie w godz. 10:00-11:45
Trasa biegu przewidziana jest na terenie Kompleksu Sportowego OSiR przy ul. Białogórskiej 28

4.

Warunki uczestnictwa







W biegu mogą wystartować dzieci i młodzież do 18-tego roku życia, która przedstawi w biurze
zawodów pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. (dokument do pobrania w biurze
zawodów i na stronie internetowej OSiR w Bogatyni: www.osirbogatynia.pl)
Osoby dorosłe zobowiązane są do podpisania oświadczenia o zdolności do udziału w biegu (dokument
do pobrania w biurze zawodów i na stronie internetowej OSiR w Bogatyni: www.osirbogatynia.pl)
Bieg odbędzie się na dystansie 1963m.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu.

5.

Klasyfikacja




Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy
Organizator lokalny otrzymał od Fundacji Wolność i Demokracja 100 pakietów startowych,
o otrzymaniu pakietu decyduje kolejność zgłoszeń.

6.

Postanowienia końcowe









Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.
Organizator zapewnia ubezpieczenie OC dla uczestników biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.
Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie organizator.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane
przez organizatora po przez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz
mediach, na stronach internetowych, w gazetach na wystawach, jak również na potrzeby promocyjnoreklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.
Zgłoszenie uczestnictwa w Biegu Tropem Wilczym można dokonać przez zarejestrowanie się na
stronie: www.tropemwilczym.pl, bądź w dniu imprezy w biurze zawodów.
Organizator przewiduje dodatkowy bieg dla dzieci, który odbędzie się bezpośrednio po biegu głównym,
około godz. 12:30.






