Regulamin
24 -godzinna charytatywna sztafeta biegowa Dla Blanki
ORGANIZATOR
Organizatorem pierwszej w Szklarskiej Porębie
24 - godzinnej biegowej sztafety
charytatywnej dla Blanki Graf są Komitet Społeczny Dla Blanki oraz przedstawiciele
środowisk (grup) biegowych, wolontariusze a także Fundacja Słoneczko, której Blanka jest
podopieczną.
CEL
1. Zbiórka pieniędzy na dalsze leczenie i rehabilitację chorej dziewczynki
2. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Integracja środowiska biegowego.
TERMIN I MIEJSCE
1.Sztafeta odbędzie się w dniach 7 - 8 lipca na terenie stadionu lekkoatletycznego
w Szklarskiej Porębie. Czas trwania - 24 godziny.
2.Trasa biegu to pętla o długości 400 m.
3. Biuro zawodów czynne będzie przez cały czas trwania sztafety, przez całą dobę, na terenie
obiektów sportowych w Szklarskiej Porębie przy ulicy Plac Sportowy 5.
4.Oficjalny start odbędzie się 7 lipca o godz. 18 a zakończenie sztafety będzie miało
miejsce o godzinie 18:00 w dniu 8 lipca 2018 r.
5. Ilość przebiegniętych km i kwota zebranych pieniędzy będzie podana do publicznej
wiadomości na stronie wydarzenia, w komunikacie prasowym rozesłanym do
mediów i na profilu fb wydarzenia.
6. Linia startu/ mety oznakowana będzie specjalną bramą.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. W imprezie można wziąć udział na 2 sposoby: jako uczestnik biegu głównego-sztafety i
jako wsparcie - support. Do zapisów na bieg główny, trwający 24 h, zapraszamy 24
biegaczy. Każdy z zapisanych na bieg główny uczestników zobowiązany będzie biegać
(poruszać się) przez 1h. Po upływie tego czasu, nastąpi przekazanie pałeczki kolejnej
osobie.
2. W imprezie można wziąć udział również jako wsparcie- support. W takiej formie można
uczestniczyć w imprezie dowolną ilość razy i przez dowolny czas, pokonując dowolną ilość
kilometrów. Najważniejszy cel: pomóc chorej dziewczynce biorąc udział w biegu 24
godzinnym.
3. Osoby zainteresowane zapisują się na dowolnie wybraną przez siebie godzinę w trakcie
trwania sztafety.
4. Na bieg główny - sztafetę, 1 uczestnik może się zapisać tylko 1 raz.
5. W sztafecie - biegu głównym może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu
rozgrywania imprezy ukończyła 18 lat.
6.Wszyscy zawodnicy startujący w sztafecie muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów.
7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w imprezie jest złożenie własnoręcznie
podpisanego oświadczenia wraz z okazaniem dokumentu tożsamości celem weryfikacji
oraz dokonanie wpłaty startowej. Całość zebranych środków zostanie przekazana na dalsze
leczenie Blanki.
8. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

9. Organizatorzy przewidzieli nagrody dla 10 zawodników, którzy przebiegną najdłuższy
dystans. Dekoracja odbędzie się w niedzielę po zakończonym biegu. Obecność
zwycięzców w tym dniu nie jest obowiązkowa. Nagroda zostanie przesłana zawodnikowi
pocztą na koszt Organizatora.
ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do imprezy będą prowadzone w formie elektronicznej.
2. Opłata startowa za udział w biegu głównym- sztafecie wynosi minimum 50zł, a za
uczestnictwo jako osoba wspierająca- support, minimum 30zł. Całość kwoty
przeznaczona zostanie na cel charytatywny- dalsze leczenie i rehabilitacja Blanki.
3. Uczestnik biegu głównego chcący wystartować w innym terminie również jako support nie
musi
ponosić
kolejnej
opłaty.
Identycznie
w
przypadku
osób
chcących biegać kilka razy w formie supportu.
4. Kwoty zbiórek startowych nie są kwotami sztywnymi. Jeśli ktoś ma ochotę przekazać na
charytatywny cel więcej pieniędzy to może tego dokonać natomiast kwota nie może być
mniejsza niż podana powyżej.
5. Opłatę startowej należy uiścić wrzucając pieniądze do puszek.
6. W ramach kwoty zbiórki każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal i numer startowy.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, dla
potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników akcji oraz do
wykorzystania wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy
zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. Z 2002r., Nr 101 poz 926. Administratorem danych osobowych jest
Organizator.
3. Uczestnictwo wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanego przez uczestnika
adresu e-mail tylko i wyłącznie do celów promocyjnych przez partnerów akcji
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszystkich
uczestników
biegu
obowiązuje
niniejszy
regulamin.
2.Organizator
nie
odpowiada
za
rzeczy
zgubione
w
trakcie
imprezy.
3.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
4.W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
5.Numer główny do Biura Biegu: Bogusław Godlewski 785 80 42 95

