27-28 czerwca 2020 r.
VII Bieg Świetlika
wirtualny
1. Cel wydarzenia:
· popularyzacja biegania oraz rekreacji ruchowej, jako jednego z elementów
zdrowego trybu życia,
· zbiórka środków finansowych na cel charytatywny – leczenie Kamila
Lisickiego,
· promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
2. Organizator:
· Stowarzyszenie „Miechowicka Grupa Biegowa”.
3. Termin i miejsce:
· 27-28 czerwca 2020 r.,
· dowolny teren w okolicznościach przyrody (las, park, pola, ścieżka nad
jeziorem itp.),
· trasa biegu/ marszu NW: 5 km.
4. Zasady uczestnictwa:
· rejestracja przy pomocy formularza zgłoszeniowego DO:ST:AR:TU,
dostępnym pod linkiem: https://zapisy.timing4u.pl/vii-bieg-swietlika-v4819,
· wpłata do 26.06.2020 r. kwoty 15 zł na rachunek bankowy Stowarzyszenia
Miechowicka Grupa Biegowa: PKO BP 1 Oddział w Bytomiu, 41 1020 2368
0000 2202 0476 0387, w tytule: [imię i nazwisko], Bieg Świetlika,
· przebiegnięcie/ przemarsz (NW) trasy 5 km w dowolnym miejscu; ważne aby
trasa przebiegała w okolicznościach przyrody (park, las, pola, ścieżka nad
jeziorem itp.)
· zrobienie dokumentacji z przebytej trasy - zrzut z ekranu z trasą (z aplikacji
typu Endomondo, Strava itp.), zdjęcie zegarka, zdjęcie z zawodnikiem na
trasie,
· umieszczenie w serwisie DO:ST:AR:TU dokumentacji z biegu/ marszu NW.
5. Zasady finansowania:
· udział w biegu wymaga wpłaty w wysokości 15 zł,
· z wpłat zawodników zostaną sfinansowane medale i przesyłki do
uczestników wydarzenia,
· pozostałe wpłaty zostaną przekazane na cel charytatywny: wsparcie
leczenia Kamila Lisickiego,
· kwota przekazana na cele charytatywne będzie ogłoszona na stronie
wydarzenia na FB do 05.07.2020 r.
https://www.facebook.com/events/178324176813416/
6. Nie przewiduje się klasyfikacji zawodników.

7. Zasady przekazania medali:
· każda osoba, która wypełni wszystkie zasady uczestnictwa otrzyma
pamiątkowy medal,
· medal będzie można odebrać osobiście dnia 28.06.2020 r. między godziną
16.00 a 17.00 pod dębem, który znajduje się na polanie przy Leśniczówce
w Miechowickiej Ostoi Leśnej (wizerunek dębu jest na medalu) oraz do
05.07.2020r. po uprzednim umówieniu się z organizatorem wysyłając
wiadomość na messengerze fanpage’a Miechowickiej Grupy Biegowej,
· pozostałe medale zostaną przesłane pocztą do 15.07.2020r.na adres
wskazany w formularzu zapisów.
8. Postanowienia końcowe:
· Uczestnik wirtualnego biegu i marszu NW startuje wyłącznie na własną
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Przekazanie
Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego
oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w wydarzeniu i dobrowolnie zdecydował się
podjąć to ryzyko startując w biegu/ marszu NW wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
· Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

