REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ
I BIEG KU ŚWIADOMOŚCI O HANDLU LUDŹMI
18 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

I. ORGANIZATOR
1. Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk.
2. Night Runners Słupsk.
3. Partnerem biegu jest Miasto Słupsk.
4. Za realizację biegu odpowiada koordynator i pomysłodawca: Barbara Klebeko.

II. CELE
1. Poszerzanie wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
4. Promocja Miasta Słupska jako miasta przyjaznego dla biegaczy oraz zwalczającego
zjawisko handlu ludźmi.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się dnia 18 października 2015 r. (niedziela) w Słupsku.
2. Start nastąpi o godz. 11:00.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny biegu o czym zobowiązuje
powiadomić uczestników.
3. Miejsce startu i mety: Stadion 650-lecia, ul. Madalińskiego 1, Słupsk.

IV. DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU
1. Bieg na dystansie 10 km – 1 pętla
2. Trasa będzie oznaczona i zabezpieczona.
3. Punkt odświeżenia zaopatrzony w wodę będzie na 4-tym i 6-tym kilometrze.
4. Pomiar czasu prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. W biegu będzie prowadzona klasyfikacja z podziałem na kategorie.
2. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
3. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody. Pula
nagród objęta zostanie osobnym regulaminem.
4. Kategorie wiekowe.
Kobiety:
I - do 29 lat (1999-1986)
II - 30-39 lat (1985-1976)
III - 40-49 lat (1975-1966)
IV - 50-59 lat (1965-1956)
V - powyżej 60 lat
Mężczyźni:
I - do 29 lat (1999-1986)
II- 30-39 lat (1985-1976)
III- 40-49 lat (1975-1966)
IV- 50-59 lat (1965-1956)
V- powyżej 60 lat

VI. UCZESTNICTWO
1. W biegu mogą uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy dnia 18 października 2015 r. ukończą
16-ty rok życia.
2. Uczestnicy powyżej 18 roku życia podpisują własnoręcznie oświadczenie, że są zdolni do biegu,
startują na własną odpowiedzialność i nie będą rościć żadnych praw wobec organizatora za własną
niedyspozycję do biegu i ewentualne szkody na zdrowiu lub życiu powstałe w wyniku tej
niedyspozycji (podst. prawna: Dz. U. nr 101 poz. 1095 z dnia 12.09.2001 r.) lub przedstawią
zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w biegach długodystansowych.
3. Uczestnicy w wieku 16-18 lat zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców
lub opiekunów prawnych, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest
obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika
w biurze zawodów przed startem.
4. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w dniu biegu.
5. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności uczestników, którzy ukończyli bieg będzie
realizowany systemem elektronicznym przez firmę Domtel-Sport.
6. Pobranie numeru startowego przez uczestnika będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu biegu.
7. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line
na stronie internetowej do dnia 16 października 2015 r. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie
formularza, akceptację regulaminu i dokonanie wpłaty wpisowego na konto Słupskiego
Towarzystwa Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA”.
Nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0255 2960.
Zgłoszenia będą również przyjmowane w biurze imprezy w dniu biegu od godz. 9.00- 10.30.
8. Organizator wyznacza limit uczestników: 300 osób.
Jeśli liczba uczestników będzie przekraczać 300 osób organizator zastrzega sobie prawo, że medale
pamiątkowe będą wysłane zawodnikom pocztą.
VII. OPŁATY
1. Opłata startowa dla uczestników powyżej 18-tego roku życia wynosi 25 zł.
 25 zł - przelewem do 9 października
 40 zł - po 9 października i w biurze zawodów
2. Opłata startowa nie będzie pobierana od uczestników w wieku 16-18 lat.
3. Opłaty można dokonać przelewem na konto organizatora - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000
0255 2960 i w biurze zawodów w dniu imprezy od godz. 8.30-10.45.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biuro zawodów w dniu biegu mieścić się będzie przy Stadionie 650-lecia, ul. Madalińskiego 1.
2. Bieg odbędzie bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie biegu,
uwzględniając ruch pojazdów.
4. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych
uczestników. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych,
nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w biegu
osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków
odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.
5. W trakcie trwania biegu wskazane jest aby uczestnicy założyli okolicznościową koszulkę biegu
wraz z numerem startowym otrzymanym w ramach pakietu startowego.
6. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.
7. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione
podczas biegu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla potrzeb

zawodów, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem
imprezy.
9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Dane osobowe uczestników umieszczone mogą być przetwarzane:
 w zakresie prowadzenia i realizacji biegu,
 w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług
Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Akceptuję regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o
Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)

