Regulamin biegu „Tropem Wilczym
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
Koło, dn. 04.03.2018 r.
I.




Cel imprezy
Uczczenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Promocja Koła jako miasta wspierającego postacie patriotyczne
Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz zdrowego stylu życia

II.





Organizatorzy
Fundacja Wolność i Demokracja
Urząd Miasta w Kole
MOSiR Koło
Stowarzyszenie „Kolscy Patrioci”

III.

Współorganizatorzy

 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kole
 Ochotnicza Straż Pożarna w Kole nad Wartą
 PCK Zarząd Rejonowy w Kole
 4 Drużyna Starszoharcerska przy Zespole Szkół w Łubiance
 UKS „Maratończyk” w Kole

IV.

Termin i miejsce

 Niedziela 04.03.2018 r. godz. 12.00 – Stadion MOSiR Koło ul. Sportowa 12
 Biuro zawodów od 10:00 do 11:30. – Budynek MOSiR Koło ul. Sportowa 12

V.

Trasa

 Start – stadion MOSiR w Kole ul. Sportowa 12, wał nadwarciański, Aleja Czesława
Freudenreicha, stadion MOSiR w Kole ul. Sportowa 12 – Meta
 Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne
 Długość trasy wynosi 1963metry oraz 5km

VI.

Uczestnictwo

 W biegu Tropem Wilczym mogą startować zawodnicy, którzy:
- złoża podpis pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do biegu na
własną odpowiedzialność,
- dokonają terminowego zgłoszenia,
- okażą przy weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem,
- uiszczą wpisowe do biegu,
- młodzież do 18-go roku życia zobowiązana jest przedstawić pisemną zgodę
rodziców na start w biegu Tropem Wilczym.

VII. Program zawodów
 04.03.2018 r. godz. 10.00-11.30 wydawanie w biurze zawodów pakietów startowych
 04.03.2018 r. godz. 12.00 start biegu Tropem Wilczym na dystansie 1963 metrów oraz
5km
 04.03.2018 r. około godz. 13.00 wręczenie pucharów i nagród

VIII. Świadczenia organizatora







IX.










X.

każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy (nr startowy oraz koszulkę), a po
zakończeniu biegu pamiątkowy medal
organizator ubezpiecza zawodników
na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną
organizator zapewnia ciepły posiłek i napoje
organizator zapewnia miejsce na przebranie się i dostęp do WC
dla zwycięzców (trzech pierwszych mężczyzn i kobiet przygotowane są
pamiątkowe puchary i nagrody

Zgłoszenia
zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na stronie
www.mosir.kolo.pl w zakładce Bieg Tropem Wilczym do 01.03.2018 lub do
momentu osiągnięcia założonego limitu uczestników. Jeżeli nie zostanie
osiągnięty założony limit istnieje możliwość zapisów w dniu zawodów.
zatwierdzenie zgłoszenia następuje po zapisaniu i uiszczeniu opłaty startowej
w wysokości 25 zł.
uczestnik w zgłoszeniu musi podać: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres
e-mail
limit uczestników wynosi 260 na dwa biegi ( 120 osób na 1963m i 140 osób na 5
km).
osoby, które uiszczą opłatę startową, a nie będą uczestniczyć w biegu nie
otrzymają zwrotu za opłatę startową
zawodnicy biorący udział w biegu proszeni są o start w koszulce otrzymanej
w pakiecie startowym (wierzchnia warstwa)
zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w
materiałach informacyjnych i reklamowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101
poz. 926).

Zasady finansowania


Uczestnik uiszcza opłatę startową w wysokości 25 zł

W razie pytań proszę o kontakt:
Jarosław Kawka tel. 666 223 631

