„Majowy Bieg Maryjny”
REGULAMIN
1. Dane biegu
a) Głównym organizatorem biegu jest Fundacja „Dwie Korony”.
b) Współorganizatorzy: UKS „Filipides” Teresin, Sołectwo Granice Osiedle, Sołectwo Seroki, Gmina

Teresin, Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku.
c) Bieg odbędzie się 19 maja 2019 r. (niedziela)
d) Start przewidziano na godzinę 11:45
e) Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Niepokalanowa „Lasku”, Teresin, ul.Teresińska 32
f) Biuro zawodów czynne w godzinach 8:00-10:30
2. Cel biegu
a) Przywrócenie pamięci małym obiektom sakralnym jakimi są przydrożne kapliczki
b) Docenienie kultu Maryjnego
c) Integracja lokalnego społeczeństwa
d) Promocja zdrowego stylu życia

Zgłoszenia i rejestracja
a) drogą mailową: bieg.maryjny@gmail.com
b) rejestracja na stronie https://time-sport.pl/bieg/3874/ lub w dniu biegu w biurze zawodów.
c) Na miejscu każdy zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność
d) W przypadku nieletnich zgodę podpisuje prawny opiekun startującego dziecka
e) Opłata startowa w kwocie 20 zł / brutto / płatna w dniu biegu w biurze zawodów
3.

4.

Kategorie wiekowe

Bieg główny:
12 – 29 K i M
30 – 49 K i M
50 i starsi K i M
Biegi dziecięce:
2011 – 2009 K i M
2008 – 2006 K i M
2005 – 2003 K i M
5.

a)
b)
c)
d)
6.

a)
b)
c)

Nagrody
Puchary i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych kobiet i mężczyzn OPEN
Puchary dla trzech najlepszych kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych
Puchary/statuetki dla trzech najlepszych dziewcząt i chłopców w biegach dziecięcych
Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika biegu,
Trasa
Bieg po nawierzchni asfaltowej
Dystans ok.5,5 km (jedna pętla) ok 11 km (dwie pętle) ulicami Teresina, Granic oraz Serok
Biegi dziecięce ok. 1km

d)
e)

Na mecie drobny poczęstunek
Trasa będzie oznaczona co kilometr oraz zabezpieczona przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Pozostałe informacje
a) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę;
b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność;
c) Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne;
d) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
e) Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer
startowy. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z
przodu, na koszulce. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował
dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi. Pobranie numeru startowego
przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Za ostatnim zawodnikiem biegu głównego będzie jechał
pojazd zabezpieczający. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Limit czasowy na ukończenie
biegu wynosi 70 minut. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje organizatora i
sędziego głównego są ostateczne.
f) Informacje na temat biegu można uzyskać pod nr tel. +48 600 470 052
7.

Informacja w/s ochrony danych osobowych.
Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek),
a także wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez prasę,
radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu na wszystkich polach eksploatacji
związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą
fizyczną i sportem.
- podanie danych osobowych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a
Uczestnikiem, zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8.

