Regulamin
Regulamin biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Cele imprezy






Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Popularyzacja wiedzy z zakresu powojennej historii Polski
Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
Promocja Strzałkowa

Organizator



Fundacja Wolność i Demokracja
Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie

Termin i miejsce



Bieg odbędzie się 3 marca 2019 roku (niedziela) w Strzałkowie. Trasa będzie wiodła
ulicami Strzałkowa. Dystans: 1963 m.
Biuro zawodów znajdować się będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Strzałkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5. Biuro będzie czynne w dniu
biegu od 13:00 do 15:30.

Szczegółowy program zawodów
13:00 – 15:30 odbiór pakietów startowych
16:00 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej na skrzyżowaniu ulic: Powstańców Wielkopolskich i
Generała Sikorskiego poświęconej por. Bonifacemu Adamskiemu i por. Aleksandrowi
Błażejowskiemu.
16:15 - start biegu
17:30 – zakończenie imprezy
Uczestnictwo






W biegu uczestniczyć mogą osoby w każdym wieku.
Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w
biegu.
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie zgłoszenia. Zapisy prowadzone są
poprzez stronę internetową www.time4run.com.pl. Limit uczestników w biegu wynosi
130 osób.
Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie w dniu biegów w biurze
zawodów w godzinach: 13:00 – 15:30






Zawodnicy biorący udział w biegu proszeni są o start w koszulce otrzymanej w
pakiecie startowym
Każdy zawodnik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem.
Każdy uczestnik biegu zweryfikowany w biurze zawodów ma zapewnione
ubezpieczenie NW.

Wpisowe


Organizator nie przewiduje opłaty za uczestnictwo w zawodach.

Świadczenia





Każdy zawodnik biorący udział w biegu otrzymuje pakiet startowy, w skład którego
wchodzą m.in. medal i koszulka.
Wszystkim uczestnikom zawodów Organizatorzy zapewniają szatnie i depozyt oraz
możliwość skorzystania z toalet w budynku GOK.
Po biegu, na zawodników czekać będzie ciepły posiłek.
Jakiekolwiek dodatkowe świadczenia przyznane w związku z udziałem w biegu są
uzależnione od sponsorów i decyzji Organizatorów. Żadne z nich nie mogą być
przedmiotem sporu.

Postanowienia końcowe




Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

