
REGULAMIN

X BIEGU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO „JEDYNASTKA NA 11 LISTOPADA”
11.11.2020r.

CEL :

Uczczenie 102 rocznicy odzyskania niepodległości.

 Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

Promocja aktywnego sposobu spędzania czasu.

ORGANIZATOR :

Oświęcimski Klub Biegacza „ZADYSZKA”

Impreza współfinansowana przez: 

Urząd Miasta Oświęcim pod patronatem Prezydenta 

TERMIN I MIEJSCE BIEGU :

Bieg odbędzie się w Oświęcimiu , w dniu 11.11.2020r. o godz. 14:00 na dystansie 11km. 

Bez względu na warunki atmosferyczne.

Trasa biegu to 3 pętle po ścieżkach spacerowo-rowerowych nad Sołą. 

Biuro zawodów mieścić się będzie pod Mostem Jagiellońskim 

i czynne będzie w dniu zawodów od godz. 13:00.

Dekoracja zwycięzców odbędzie się bezpośrednio po biegu w rejonie mety.

 Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy , którzy ukończyli 16-ty rok życia.

 Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.

 Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.   

 Weryfikacja odbywa się w dniu imprezy poprzez okazanie dowodu tożsamości.

 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.



ZGŁOSZENIA :

www.bgtimesport.pl/zawody/info/id/493

 Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na
liście startujących.

Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie internetowej
ma maksymalnie 7 dni na uiszczenie opłaty startowej.

 Lista startowa zostanie zamknięta po zapisaniu się  i wniesieniu opłaty startowej przez pierwszych
100 zawodników na bieg.

 Brak dokonania wypłaty w wymaganym czasie powoduje wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń.
Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie (o ile będą wolne miejsca).

OPŁATA STARTOWA :

Wysokość opłaty startowej do dnia 31.10.2020r. wynosi - 20zł  

W razie wolnych miejsc możliwość opłacenia biegu w dniu zawodów - 30zł 

Opłatę startową należy wpłacić na konto:

OKB Zadyszka Oświęcim

ul. Legionów 15 ,  32-600 0święcim

BS Miedźna oddz. Brzeszcze: 47 8446 1016 2002 0008 3090 0001

W tytule należy wpisać opłata startowa za: „nazwa biegu plus imię i nazwisko zawodnika”

Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.

KLASYFIKACJE I NAGRODY :

Generalna kobiet i mężczyzn miejsce   I-III.

 Medale               

INFORMACJE :

Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. Organizator zapewnia: opiekę medyczną, depozyt,
napoje. Organizator nie przewiduje wydłużenia godzin pracy biura biegu –uczestnik jest

zobowiązany zaplanować czas przybycia, tak aby dopełnić wymaganych formalności. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy

zniszczone 

www.zadyszka.org.pl  email: kbzadyszka@wp.p  tel. 502733212
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