4 BIEG AUCHAN-BYTOM – DLA Juliana i Bartka
1. Cel wydarzenia
• Zbiórka środków finansowych na cel charytatywny – rehabilitację Juliana Sumera i Bartka
Zimroz.
• Integracja społeczności lokalnej Bytomia, Świerklańca i okolic,
• Uwrażliwienie na potrzeby ludzi długotrwale chorych,
• Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego
z elementów zdrowego trybu życia,
• Promocja marki AUCHAN.
2. Organizatorzy
• Auchan-Bytom, Stowarzyszenie „Miechowicka Grupa Biegowa”,
• Gmina Świerklaniec,
3. Termin i miejsce
• 3 czerwca 2018 r.
• Park Świerklaniecki,
• Biuro Zawodów czynne w godz. 8:00 – 10:30, usytuowane w pobliżu sceny w Parku
Świerklanieckim,
• Start biegu głównego: godz. 11:00,
• Rozpoczęcie rywalizacji w kategoriach dzieci godz. 9:00,
• Limit czasowy biegu głównego: 1 godz.
4. Trasa biegu głównego
• Dystans: około 5 km,
• Trasa nie posiada atestu,
• Nawierzchnia: ok. 2 km asfalt, ok. 3 km dukty leśne,
• Trasa będzie oznakowana taśmami.
5. Organizacja biegu głównego
• Start masowy,
• Elektroniczny pomiar czasu wg formuły „brutto”.
6. Zasady uczestnictwa
• W biegu głównym może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który:
▪ zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego lub zapisze w Biurze Zawodów
w dniu wydarzenia,
▪ podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
• dopuszczony jest udział osób, które ukończyły 14 r.ż. wyłącznie za pisemną zgodą rodziców,
• uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu oraz
dokumentowania zawodów.
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7. Zgłoszenia
• Zapisy do biegu głównego dostępne są w systemie https://elektronicznezapisy.pl do którego
link można znaleźć w wydarzeniu opublikowanym w portalu społecznościowym
https://web.facebook.com/events/2009587876030714/ oraz na stronie internetowej MGB
www.mgb.bytom.pl,
• W dniu wydarzenia w Biurze Zawodów będą przyjmowane zapisy do biegu głównego (jeśli nie
zostanie przekroczony limit zawodników), oraz biegów dzieci,
• Limit zawodników dla biegu głównego wynosi 600 uczestników. Zapisy przyjmowane będą do
28 maja 2018 r. lub do wyczerpania limitu. Liczy się kolejność wpłat.
• Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
8. Opłaty
• Odpłatność za udział w zawodach wynosi: 35 zł (dotyczy biegu głównego) z czego 10 zł
zostanie przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacyjnych biegu a 25 zł zostanie
przeznaczona na finansowanie rehabilitacji Juliana Sumera i Bartka Zimroza,
• Wpłaty drogą elektroniczną przyjmowane będą do 28 maja 2018 roku,
• Należność płatna jest na rachunek bankowy Stowarzyszenia MGB:
Stowarzyszenie „Miechowicka Grupa Biegowa” , Bytom
Nr rachunku: 41 1020 2368 0000 2202 0476 0387
W tytule przelewu należy podać: „4 Bieg Auchan Bytom - oraz imię i nazwisko zawodnika“.
• W przypadku zapisu w dniu zawodów, płatność gotówką w Biurze Zawodów będzie wynosić
50 zł.
9. Pakiet Startowy
• Każdy zawodnik, w ramach pakietu startowego otrzymuje:
▪ numer startowy,
▪ drobny upominek w zależności od pozyskanych partnerów,
▪ posiłek regeneracyjny,
▪ pamiątkowy medal,
10. Biegi dzieci
• Zgłoszenia do biegów dzieci można dokonać w dniu wydarzenia w Biurze Zawodów od godz.
8:00,
• Weryfikacja do biegów dzieci dokonywana jest przez ich rodziców/opiekunów prawnych
poprzez podpisanie dostępnego w biurze zawodów oświadczenia o starcie dziecka na
wyłączną odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,
• Biegi dzieci zostaną rozegrane z podziałem na kategorie wiekowe dziewczynek i chłopców na
następujących dystansach:
- 0-3 latki - 20 m
- 4-5 latki - 60 m
- 6-7 latki - 200 m
- 8-9 latki - 400 m
- 10-11 latki - 800 m
- 12-13 latki - 1000 m
• Każde dziecko, które ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
• Kategorie wiekowe ustalane są zgodnie z rokiem urodzenia dziecka (2018-2015, 2014-2013,
2012-2011, 2010-2009, 2008-2007, 2006-2005).
11. Klasyfikacja indywidualna
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•

Spośród startujących zawodników, na podstawie uzyskanych czasów brutto wyłonione
zostaną 3 najlepsze osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn,
• Nie będą prowadzone kategorie wiekowe.
12. Nagrody
• W kategoriach kobiet i mężczyzn – nagrody finansowe (w formie bonu zakupowego) dla
3-ech najlepszych zawodników w ramach kategorii,
• W kategoriach wiekowych dzieci – drobne upominki i dyplomy dla 3-ech najlepszych
zawodników w kategoriach dziewczynek i chłopców,
• Warunkiem klasyfikacji w biegach dzieci jest samodzielne przebiegnięcie dystansu (dotyczy
kategorii od 4 r.ż.),
• Dzieci, które wystartują w innej niż przynależna im kategoria wiekowa nie zostaną
sklasyfikowane.
13. Numery startowe:
• Numery startowe oraz chip do pomiaru czasu będą wydawane w Biurze Zawodów podczas
weryfikacji.
14. Postanowienia końcowe:
• Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
• Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
• Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty,
telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie
jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie
cennych przedmiotów prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem.
• Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia
śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy
medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika
poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
• Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas
imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
• Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo
wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter,
zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się
podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Protesty należy składać mailowo w terminie do 24h po odbyciu zawodów.
• Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować
dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
• Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
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