
Regulamin V Biegu Śladami „MNICHA” i „ZAWIERUCHY”

I. Organizator :
- ULKS „GRYF” Rytwiany
- Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach

II. Partnerzy:
- Gmina Rytwiany
- „Pustelnia Złotego Lasu” w Rytwianach

Patronat:
- Wójt Gminy Rytwiany – Grzegorz Forkasiewicz

III. Obsługa imprezy:
- TIMEKEEPER – obsługa START/META – pomiar czasu
- ULKS „GRYF” Rytwiany – przygotowanie tras/logistyka
IV. Cel:
- uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych
- uczczenie pamięci lokalnych bohaterów wyklętych
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i wypoczynku na świeżym powietrzu
V. Termin i miejsce:
- 02 marca (sobota) 2019r.
- plac przyklasztorny przy klasztorze pokamedulskim w Rytwianach
- biuro zawodów w budynku przyklasztornym - wydawanie pakietów startowych
- czynne będzie od godziny 9.30 do godziny 11.00.

VI. Dystanse:
- 10 km (z pomiarem czasu) dystans 4 okrążeń po 2500 m - godzina 12.00
- 1950 m dystans główny godzina 13.15

VII. Zgłoszenia:
- system zgłoszeń timekeeper.pl – zakładka ZAWODY
- nieprzekraczalny termin 22 luty 2019r. (po tym terminie organizator nie zapewnia
pamiątkowych koszulek i medali)
- dodatkowy termin zgłoszeń do dnia 02.03.2019. do godziny 11.00 ale tylko do 30 osób
łącznie (w tym do 10 osób w biegu na 10 km) dla kolejnych osób zgłaszających sie po
pierwszym terminie organizator nie zapewnia koszulek i medali.

VIII. Nagrody:
-wszyscy uczestnicy otrzymują:

 pamiątkowy medal
 pamiątkową dedykowaną koszulkę termoaktywną
 w biegu na dystansie 10 km dla 3 pierwszych kobiet i 3 pierwszych mężczyzn –

pamiątkowe dedykowane statuetki



 gorący posiłek po biegu/ herbata

IX. Warunki uczestnictwa:
 opłata startowa w wysokości 20,- zł – 1950 m, 40,- zł – 10 km od uczestnika
 własnoręcznie podpisanie oświadczenie osoby biorącej udział w biegu (osoby

pełnoletnie),
 osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemna zgodę rodziców lub opiekunów

prawnych na udział w biegu (oświadczenie rodzica),
 druki oświadczeń będą dostępne w Biurze Zawodów w dniu imprezy od godz. 9.30.
 w biegu na dystansie głównym 1950 m może wziąć udział każdy pod warunkiem

ukończenia 12 roku życia
 w biegu na dystansie 10 km mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 lat.
 druki oświadczeń będą dostępne od godziny 9.30 w biurze zawodów ( dla

zapisujących się w dniu zawodów oraz nieletnich)

Biorąc udział w biegach uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów biegów, o których mowa wyżej,
b) korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją biegów oraz

przeniesienie na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie
wszelkich praw do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika, nagraniami
jego osoby (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w
związku z biegami,

c) przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do udziału
w biegu potrzebnych dla organizacji tych biegów.

Ważne:
 Organizator nie odpowiada za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez

uczestników przed, w trakcie i po biegach.
 Organizator nie ubezpiecza uczestników (zawodników).
 Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania zawodów.
 W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator.
 Zgłoszenie udziału w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

X. Patronat medialny:

 Radio Kielce
 Echo Dnia


