I JESIENNY BIEG PRZEŁAJOWY CZARNYMI STOKAMI
I ORGANIZATOR
Gmina Piekoszów
Wójt Gminy Piekoszów
– Urząd Gminy Piekoszów
Partnerzy:
Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie ul Kolejowa 2
KS Feniks Jaworznia
II CEL IMPREZY
Popularyzacja aktywności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia
Promocja lokalnych walorów przyrodniczych Gminy Piekoszów
III TERMIN
05 października 2014r.
07:15 otwarcie biura zawodów
11:00 zamknięcie list startowych
12:00 rozpoczęcie biegu przełajowego
14:30 dekoracja zwycięzców
IV MIEJSCE I TRASA BIEGU
Miejscowość Piekoszów gmina Piekoszów
Trasa – ok 10 km okolice Piekoszowa - ścieżki polne , leśne, drogi szutrowe – limit czasu 2
godziny.
Zawodnik schodzący z trasy jest zobowiązany powiadomić obsługę w najbliższy punkcie
kontrolnym i zdać nr startowy w punkcie w którym dokonuje zgłoszenia
V UCZESTNICTWO
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie
dokumentu tożsamości
Przed biegiem należy pobrać numer startowy w biurze zawodów
Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność
Impreza współfinansowana jest w ramach LGD Dorzecze Bobrzy

VI ZGŁOSZENIA I ZASADY FINANSOWANIA
uczestnictwo w biegu jest bezpłatne
zgłoszeń można dokonywać tylko przez stronę internetową
http://czasnachip.pl/2014/piekoszow.php w terminie do 02.10.2014r.
limit zgłoszonych uczestników do 150 osób

VII NAGRODY
Pierwsi zawodnicy (trzech pierwszych mężczyzn i trzy pierwsze kobiety) otrzymają
pamiątkowe puchary,
zawodnicy do 80 miejsca którzy ukończyli bieg otrzymają pamiątkowy medal
VIII UWAGI KOŃCOWE
Koszty organizacyjne pokrywa organizator
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestników
Organizator zapewnia profesjonalny elektroniczny pomiar czasu
Pobranie numeru startowego jest równoważne z akceptacją regulaminu
Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy
Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu
i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

