REKREACYJNY BIEG CHARYTATYWNY
DLA IOP W OTWOCKU
REGULAMIN
1. Cel imprezy:
- zbiórka pieniędzy na działalność Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego
w Otwocku przy ul. Batorego 44,
- popularyzacja aktywności biegowej,
- aktywizacja i integracja lokalnej społeczności.
2. Organizator:
Klub Batory Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Batorego 34, Otwock
3. Miejsce i termin:
Start, meta oraz Biuro Biegu zlokalizowane będą w pobliżu placu zabaw przy ul. Batorego
(okolice numeru 40A). Szatnie oraz toalety zlokalizowane będą w siedzibie Klubu Batory,
ok. 100 metrów od miejsca startu/mety. Organizator nie przewiduje uruchomienia
depozytu. Termin: 30 września (sobota), w godz. 12.00 – 13.30.
4.Trasa i dystans:
Trasa wiedzie ścieżkami leśnymi w pobliżu osiedla Batorego oraz na ok. 100 metrowym
odcinku chodnikiem osiedlowym po pętli o łącznej długości 2,5 km. Każdy z uczestników
sam decyduje ile pętli przebiegnie. Maksymalna możliwa liczba pętli do przebiegnięcia to 4
(10 km). Limit czasu wynosi 80 minut.
Trasa biegu zabezpieczona będzie przez ratowników z Ochotniczej Grupy Ratowniczej
"Musso4x4" oraz harcerzy z 8. Drużyny Harcerskiej Hufca ZHP Otwock.
5. Limit uczestników:
150 osób.
6. Program imprezy:
- 11:00 – 11.50 wydawanie numerów startowych w Biurze Biegu
- 11:55 zapoznanie uczestników z trasą, informacje porządkowe
- 12:00 start pierwszej fali biegu
- ok.13:30 zakończenie imprezy.
7. Uczestnictwo:
- bieg jest przeznaczony dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek,
- warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie własnoręcznego podpisu pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu oraz przyjęciu pełnego ryzyka
i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność oraz odebranie numeru
startowego,
- osoby niepełnoletnie mają dodatkowo obowiązek przedstawienia pisemnej zgody
rodziców/opiekunów na udział w biegu,
- podpisanie zgłoszenia do biegu i pobranie numeru startowego jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na

publikowanie zdjęć uczestników na stronie internetowej organizatora i powiązanych z nią
serwisach,
- wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu. Podczas weryfikacji
uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dowód
potwierdzający tożsamość.
8. Pomiar czasu:
Impreza ma charakter rekreacyjny, nie będzie prowadzony pomiar czasu.
9. Zgłoszenia:
Zapisy startują w poniedziałek 4 września i trwają do 27 września do godz. 18.00 lub do
momentu osiągnięcia limitu uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy
klub.batory@otwockasm.com.pl i muszą zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia,
miasto/klub, deklarowaną liczbę pętli (od 1 do 4).
W informacji zwrotnej podany zostanie numer konta, na który należy wpłacić wpisowe
w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Po tym terminie nieopłacone zgłoszenia zostaną
anulowane.
10. Opłata startowa :
- 10 zł. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji imprezy (numery
startowe, poczęstunek na mecie, pamiątkowy medal).
W BIURZE BIEGU ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE WOLONTARIUSZ Z IOP ZBIERAJĄCY
DATKI DO PUSZKI. PRZY ODBIORZE NUMERU STARTOWEGO SUGERUJEMY
PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO ZBIÓRKI!
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzyma:
- numer startowy,
- pamiątkowy medal,
- agrafki do przypięcia numeru,
- banana i wodę na mecie.
11. Uwagi końcowe:
- bieg odbędzie się przy nieograniczonym ruchu pieszym i rowerowym, uczestników
obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności, należy bezwzględnie stosować się
do poleceń wolontariuszy zabezpieczających trasę biegu,
- uczestnicy startować będą na trasę w "falach" po 25 osób co 1 minutę,
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu,
- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,
- wszelkie informacje umieszczane będą na stronie www.klub-batory.pl oraz klubowym
profilu na facebooku,
- pytania prosimy kierować pod adres mailowy: klub.batory@otwockasm.com.pl lub
telefonicznie pod numerem 22 779-50-97.

