XI BIEG MARSZAŁKA
KONKURENCJA TOWARZYSZĄCA – BIEG MALUCHA
REGULAMIN

I. Organizator
Organizatorem biegu dla dzieci jest Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka.
II. Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
III. Termin, miejsce, dystans.
1. Bieg Malucha odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku w terminie 09
czerwca 2018 roku.
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 9.30.
3. Zapisy poprzez stronę www.biegmarszalka.pl w przypadku niewyczerpania limitu numerów
startowych, w Biurze Zawodów w dniu biegu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym
uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w
Biurze Zawodów, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w
powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych
zobowiązań w stosunku do uczestników.
5. Bieg Malucha odbędzie się na dystansie ok. 100 m.
6. Wyniki biegów dla dzieci zostaną podane do publicznej wiadomości podczas zawodów oraz za
pośrednictwem strony www.biegmarszalka.pl
7. Limit startujących: 100 osób.
IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.
1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2013 roku i młodsi.
2. Dziecku może towarzyszyć opiekun.
3. Udział w Biegu Malucha jest bezpłatny.
4. Wszyscy uczestnicy Biegu Malucha muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów do godz. 9.00 w
dniu biegu.
5. Numer startowy może być odbierany wyłącznie przez opiekuna prawnego. Do odbioru numeru
niezbędny będzie dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość opiekuna prawnego oraz
złożenie podpisanego „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału
w biegu” wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią
odpowiedzialność.
6. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza
Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony
niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje
uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
7. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i
analitycznych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia
mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być
wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach elektronicznych, w katalogach
oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby
promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

V. Klasyfikacje i nagrody
1. Ze względu na zabawowy charakter imprezy, Organizator nie przewiduje pomiaru czasu dla
wszystkich uczestników biegu. Dla trzech pierwszych zawodników oraz trzech pierwszych
zawodniczek na mecie, mierzony będzie czas brutto stoperem.
2. Wszyscy uczestnicy Biegu Malucha otrzymają na mecie pamiątkowy medal X Biegu Marszałka.
VI. Uwagi końcowe
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Uczestnicy nie są objęci
ubezpieczeniem.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub
niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają
ważność i wykonalność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie
Organizator będzie informował na stronie www.biegmarszalka.pl
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

ORGANIZATOR

