
REGULAMIN

I BIEG TRZECH KRÓLI

06 stycznia 2016 r.

 I. Organizatorzy imprezy
     Firma „POL”

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Września.

II. Cel imprezy

 Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
    Promocja Miasta i Gminy Września.

    

III. Termin i miejsce

 Zawody odbędą się 06 stycznia 2016 r. (środa), start przy Country Club w Nowym Folwarku godz. 
12.00
  Meta – Country Club 
  Biuro zawodów  mieści w Country Club ul. Mostowa 1w Nowym Folwarku

IV. Dystans, nagrody i kategorie wiekowe

1. Bieg odbędzie się na dystansie 10 km. Trasa biegu to 2 pętle ulicami Nowego Folwarku, Psar 
Polskich         po nawierzchni asfaltowej i gruntowej

2. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.
  
3. Podczas weryfikacji zawodników  w biurze zawodów należy pobrać chip oraz numer startowy – 
pobranie numeru lub karty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu I Biegu Trzech 
Króli.
  
4. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych.
   
5. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal.
   
6. Organizator przewidział pakiet startowy
  
7. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.
      
8. Kategorie wiekowe:

      K, M – 16 /16 - 19 lat/
      K, M – 20 /20 – 29 lat/
      K, M – 30 /30 – 39 lat/
      K, M – 40 /40 – 49 lat/
      K, M – 50 /50 – 59 lat
      K, M – 60 /60 i więcej lat

      9. O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.

    10. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

                     I miejsce – puchar + nagroda 
                    II miejsce – statuetka + nagroda 
                    III miejsce – statuetka + nagroda 



V. Uczestnictwo:
1. Zapisy odbywają się przez Internet www.tubilety.pl

2.  W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście 06 stycznia 2016 r. w biurze 
zawodów.
3. Uczestnikiem biegu może być osoba niepełnoletnia za wcześniejszym ukazaniem zaświadczenia
za zgodą rodziców.
4. W zawodach mogą startować osoby posiadające aktualne badania lekarskie lub podpiszą 
oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.
5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i 
umieszczenia w komunikacie końcowym.
6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
7. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas biegu.

      8. Organizator nie zabezpiecza noclegów.

VI. Sprawy finansowe

 1.Opłata startowa wynosi:
                    

       30 zł dla pierwszych 200 osób
                    35 zł dla następnych 150 osób,
                    60zł które dokonają zgłoszenia i wpłaty w dniu zawodów (max. 25 osób)
2. Opłatę startową należy wpłacać na konto podane  przy rejestracji tu.bilety.pl
3. Po dokonaniu przelewu bankowego należy  wysłać na e-mail krystian.kempinski@docel.pl lub na 
krystiankem@poczta.onet.pl następujące dane: Imię i nazwisko; rok urodzenia, numer telefonu.
4. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

VII. Zgłoszenia

        Ustalony został limit 400 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i 
przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i dokonania 
opłaty startowej przez 400 osób lista  startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca 
dla zaproszonych uczestników i gości.
         Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na portalu www.tubilety.pl  I 
BIEG TRZECH KRÓLI do 20 grudnia 2015 r. do godz. 24.00 lub w dniu zawodów (max.25 osób) w 
biurze: „Na skraju lasu” Country Club ul. Mostowa 1 od godz. 9:00 do 11:00.
          Numer startowy i pakiet należy odebrać w sekretariacie zawodów w godzinach 9:00 – 11:00 w 
dniu biegu.

VIII. Postanowienia końcowe

            Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz 
na stronie internetowej 
              Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów w numerze startowym.  Brak chipa 
podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. 
              Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
              Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
              Organizator zapewnia szatnie, natryski i punkt depozytowy w Country Club.
                   

IX. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

        Krystian Kempiński
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