REGULAMIN BIEGU NA HULAJNOGACH
„INTEGRACJA POD CHOJNIKIEM Z SP 15”

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Biegu na
hulajnogach w ramach projektu “Integracja pod Chojnikiem z SP 15”zwanego dalej Biegiem.
2. Cele Biegu: • popularyzacja i upowszechnianie biegania na hulajnodze,
3. Organizatorami Biegu są MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE w Jeleniej Górze,
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 w Jeleniej Górze.
TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się w dniu 10 października 2020 roku. (sobota) na trasach TCT A,
2. Regulamin I oświadczenie będzie dostępny na stronach:
www.mkskarkonosze.pl, www.sp15.sobieszow.pl
3. Zgłoszenie dziecka do zawodów na adres: jgsp15@wp.pl
Biuro Zawodów: zlokalizowane będzie przy budynku TCTA ul Bronka Czecha 14 w Jeleniej
Górze od godziny 10:00 .
PROGRAM IMPREZY: W ramach Biegu na hulajnogach przeprowadzone zostaną zawody
na dystansach:
• 11:00 - bieg 200 m dla przedszkolaków /chłopcy/,
• 11:20 – bieg 200 m dla przedszkolaków /dziewczęta/,
• 11:40 – bieg 500 m dla dziewcząt klas I - III,
• 12:30 – bieg 500 m dla chłopców klas I - III,
•
• IMPREZY TOWARZYSZĄCA – 11:00 do 13:00
WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU NA HULAJNOGACH:
1. Bieg na hulajnodze ma charakter otwarty.
2. Warunkiem udziału w Biegu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
3. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4.Rodzice dokonując rejestracji oświadczają, że startują w Biegu na własną
odpowiedzialność oraz są świadomi niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru
tego typu wydarzenia.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we własnym
zakresie. W przypadku zaistnienia w trakcie trwania imprezy jakichkolwiek zdarzeń losowych
Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu.
6. 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.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
1. Organizator gwarantuje numer startowy oraz pamiątkowy medal na mecie. Nie
przewidywane są pakiety startowe
2. Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu znajdującego się w miejscu wyznaczonym
przez Organizatora w dniu zawodów. Uczestnik samodzielnie przygotowuje sobie worek
depozytowy ,ktory po biegu zabiera ze sobą .Worek z depozytu można będzie odebrać tylko
na podstawie numeru startowego. Organizator zabrania pozostawiania w depozycie
przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Osoby, które nie zastosują się do zakazu
robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada również za rzeczy
pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
3. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Decyzje
ratownika medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania Biegu podczas imprezy
jest ostateczne i nieodwołalne.
KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Każdy uczestnik, który ukończy Bieg zgodnie z Regulaminem otrzyma medal i dyplom,
2. Prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach: roczników, dziewcząt i chłopców.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu spowodowane przez uczestników imprezy lub osoby
postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz stosowania się do
poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę Biegu.
4. Organizator ma prawo usunąć z trasy Biegu oraz terenu imprezy osoby, które w
jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się
niezgodnie z Regulaminem.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
6. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu w
sytuacjach spornych.
7. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenie Rodziców/ Prawnych opiekunów.

