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CELE:
1. Propagowanie wartości patriotycznych i uczczenie pamięci Orląt Lwowskich.
2. Upowszechnianie biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku i rekreacji
oraz upowszechnianie kultury fizycznej.
TERMIN ZAWODÓW:
- 22.10.2016 w godzinach 11-13
MIEJSCE ZAWODÓW:
- Roźwienica -stadion gminny, park.
ORGANIZATOR:
- Zespół Szkół w Roźwienicy

UCZESTNICY:

- W biegach startują wszyscy chętni według podanych kategorii wiekowych.
Uczniowie nie mogą posiadać przeciwwskazań do uczestnictwa w lekcji wychowania
fizycznego. Udział w biegu uczestnik bierze na własną odpowiedzialność, mając
na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyk wynikające z charakteru i długości biegu, które
może polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia oraz nabawienia się kontuzji .
W biegu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia,
nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa. Wszyscy uczestnicy
biorą udział na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w
stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania
imprezy

ZGŁOSZENIA:
W dniu biegu w godz. 1030-1045
NAGRODY:
- Pierwszych trzech na mecie – medale
- Pierwszych pięciu – dyplomy
DYSTANSE:
-szkoła podstawowa - 600m ( 2 okrążenia )
-gimnazjum - 900 m ( 3 okrążenia )
-uczniowie szkół średnich - ok. 1000m (1 okrążenie wokół parku)
-bieg otwarty kobiet i mężczyzn – ok. 2000m ( 2 okrążenia wokół parku )

SPRAWY RÓŻNE:
- Zawodnicy nie mogą biegać w kolcach,
- W sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator,
- Dojazd uczestników zawodów na koszt własny,
- Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych) w materiałach
promocyjnych, prasie oraz na stronie internetowej organizatorów.
Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie
z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie
danych osobowych.
- Podczas biegu organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej.
- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów biegów.
-Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

