REGULAMIN
IX Biegu Memoriałowego im. Adama Lewandowskiego „CROSS KOLEJARZA – BIEG NIEPODLEGŁOŚCI”
CEL IMPREZY:
- uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości
- promowanie biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu
życia,
- umożliwienie sprawdzenia swoich możliwości w rywalizacji sportowej,
- integracja w środowisku poprzez wspólne podjęcie aktywności fizycznej,
ORGANIZATOR:
Urząd Gminy w Orchowie
ul. Kościuszki 6
62-436 Orchowo
NIP: 667-173-51-11
TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 9 czerwca 2018 roku. Start, meta oraz Biuro Zawodów usytuowane
będą przy ulicy Dworcowej w Orchowie.
2. Start biegu głównego na 10 km nastąpi o godzinie 13:00.
3. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godz. 11:00
4. Wstęp na teren imprezy jest nieodpłatny.
5. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń Policji oraz osób zabezpieczających
trasę Biegu.
TRASA
1. Bieg ma łączną długość 10 km, którą każdy uczestnik będzie miał do pokonania bez
limitu czasowego.
2. Uczestnicy biegu poruszają się wyłącznie po wyznaczonych trasach. Na trasie biegu będą
punkty z wodą.
3. Szczegóły dotyczące przebiegu trasy wraz z mapką będą dostępne na stronie
www.orchowo.pl.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Biegu może wziąć udział każdy, kto w dniu imprezy będzie miał ukończone 16 lat.

2. Zawodnicy niepełnoletni mogą startować wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub
prawnych opiekunów.
3. Zawodnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.
4. Podczas Biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez
organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej.
5. Z numeru startowego mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane.
ZGŁOSZENIA I OPŁATA
1. W Biegu uczestniczą osoby, które uiściły wpisowe w wysokości 20 zł na konto Urzędu
Gminy w Orchowie nr 51 8543 0000 2003 3000 0101 0001 z dopiskiem „Cross Kolejarza
2018”. Weryfikacja nastąpi w dniu zawodów w biurze zawodów.
2. Rejestracja oraz dokonanie wpłaty traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu
zawodów.
3. Zapisy trwają do dnia 5.06.2018 r. pod warunkiem, że do tej pory nie zostanie
przekroczony limit zarejestrowanych osób. Limit to 100 zawodników.
4. Zawodnicy rejestrują się do Biegu za pomocą elektronicznego formularza na stronie
WWW.time4run.com.pl w zakładce „zapisy”. Po wypełnieniu danych osobowych należy
zapisać się na „CROSS KOLEJARZA” oraz wnieść opłatę startową. Jeśli ktoś nie dokona
opłaty startowej od razu może okazać się, że nie weźmie udziału w biegu ze względu na
wyczerpanie limitu miejsc. Zgłoszenia będzie można również dokonać w dniu zawodów
od godz. 11 w Biurze Zawodów, pod warunkiem, że do tej pory nie zostanie przekroczony
limit zawodników.
5. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
6. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają
się: numer startowy, koszulka techniczna, agrafki do przypięcia numeru startowego.
7. Pakiety startowe przekazywane będą zawodnikom w dniu biegu tj. 9 czerwca 2018 r. w
Biurze Zawodów.
UBEZPIECZENIE
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. Poprzez stawienie
się na linii startu, każdy z uczestników zaświadcza, że zapoznał się z regulaminem, a jego
stan zdrowia zezwala mu na udział w Biegu i podejmuje się uczestnictwa w nim na
własną odpowiedzialność.
2. Każdy zawodnik podczas odbioru pakietu startowego zobowiązany jest do podpisania
oświadczenia, w którym potwierdzi, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w
Biegu.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania Biegu.

NAGRODY
Impreza ma charakter rekreacyjny. Przewidziane zostały jednak nagrody o wartości kilkuset
złotych dla zwycięzców w kategoriach:
 indywidualna mężczyzn – najszybszy zawodnik I, II, III miejsce
 indywidualna kobiet – najszybsza zawodniczka I, II, III miejsce
1. Organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody i kategorie.
2. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów będą uzyskane wyniki według
elektronicznego pomiaru czasu.
3. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg otrzyma pamiątkowy medal.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników Biegu Memoriałowego obowiązuje niniejszy regulamin. Start w Biegu jest
równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian trasy oraz regulaminu. Aktualny regulamin
dostępny jest stale na stronie www.orchowo.pl
3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Biegu ich danych
osobowych, wskazanych podczas rejestracji dla celów uczestnictwa w Biegu
Memoriałowym i dla potrzeb związanych z jego prawidłową organizacją oraz na
wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

