Stowarzyszenie POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK
KRS 0000781718; NIP 6871968618; REGON 38309008700000
Regulamin Biegu

„ 101 km NA 101 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI” Sanok - 16.11.2019
I Cel imprezy
• Oddanie hołdu polskim patriotom, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę
Niepodległości w 1918 r.
• Promocja patriotyzmu i wzmacnianie tożsamości narodowej.
• Oddanie hołdu wszystkim żołnierzom, którzy walczyli na frontach I i II wojny
światowej w obronie ojczyzny. Wspomnienie żołnierzy którzy nie wrócili do domu,
polegli w walkach z Niemcami i Sowietami.
• Służba mieszkańcom Sanoka poprzez atrakcyjną paletę wydarzeń sportowych,
kulturalnych, rozrywkowych etc.
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
• Popularyzacja biegania jako prostej i łatwo dostępnej dla człowieka formuły
uprawiania sportu.
II Organizator
• Stowarzyszenie Pozytywnie Zabiegani Sanok
III Dystans
Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania 10 X 10,01 km ( bieg sztafetowy ) :
Łączny dystans 101 km.
Sztafeta ma charakter biegu górskiego, którego trasa przebiega nieoznakowanymi jak
i oznakowanymi szlakami turystycznymi. Całość trasy będzie dodatkowo oznakowana
przez organizatora w celu jak najłatwiejszej nawigacji podczas zawodów.
IV Termin i miejsce Biegów
Biegi odbędą się w:
• sobotę, 16 listopad 2019r. o godzinie 05.00 w Sanoku, góry Słonne, okolice Muzeum
Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny w Sanoku.
V Uczestnictwo
1. Udział w zawodach mogą brać zarejestrowani zawodnicy.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu sztafetowym jest ukończenie 15 roku życia i
podpisanie, wypełnienie i oddanie w biurze zawodów Formularza Zgłoszeniowego
oraz Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w
Biegu z podpisem Rodzica bądź Opiekuna Prawnego, wyrażającego zgodę na udział
w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Podpisanie
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Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego
Formularza Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że
został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego
uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki
Regulaminu.
3. Limit uczestników określa się na 175 osób.
VI Opłata startowa
1. Udział w biegu sztafetowym jest bezpłatny.
VII Świadczenia
Organizator nie będzie prowadził klasyfikacji zwycięzców wśród uczestników.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg sztafetowy na mecie otrzymają
okolicznościowy medal.
VIII Bezpieczeństwo
1. Ze względów bezpieczeństwa uczestnik z psem jest zobowiązany do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa, aby nie doszło do pogryzienia ludzi i innych psów, ponosi
odpowiedzialność́ cywilną za spowodowane przez jego psa wypadku lub szkody. Dla
psów zapewniona zostanie woda
2. Zabrania się także wnoszenia na trasę Biegów przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych uczestników.
3. W trakcie zawodów uczestnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do
przestrzegania regulaminu i poleceń Organizatora.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy w okolicy startu
i mety.
Wyposażenie zalecane:


kurtka przeciwwietrzna



chusta lub czapeczka



folia NRC



włączony telefon

IX Dane osobowe i ochrona wizerunku
1. Wszyscy zawodnicy, startujący w biegu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
2. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu
zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu
i Stowarzyszenia Pozytywnie Zabiegani Sanok.
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3. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze
zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania i usuwania.
4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb
administracyjnych i analitycznych.
5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania,
używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach
radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich
modyfikowania.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów
i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na
wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio,
gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów
związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza,
że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat
związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym
nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w
celu reklamy i promocji w/w zawodów.
X Postanowienia końcowe
1. Biuro zawodów będzie otwarte od godziny 6:00 dnia 16.11.2019r.
2. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
3. Ubezpieczenie NNW pozostaje w gestii zawodników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części
za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w
całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
6. Biegi odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu Biegów, przy czym
uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej
informacji w Biurze Zawodów, najpóźniej na 20 min przed rozpoczęciem Biegów.
Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony
Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
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9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Dyrektorowi Biegów.
10. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na
adres pozytywnisanok@gmail.com
Nasza strona internetowa: https://pozytywnisanok.pl/
https://www.facebook.com/pozytywniezabieganisanok/

Dyrektor organizacyjny: Łukasz ŁAGOŻNY 698315991

