Bieg Herosa: Miraże 2015

Regulamin
Organizator:
Ludowy Klub Sportowy „Kłos” w Olkuszu
Centrum Doradczo-Szkoleniowe „IZAR”

Termin:
25.07.2015 godzina 12.00

Trasa:
Trasa o długości około 10km (2 pętla po 5km) w całości na terenie Pustyni Błędowskiej.
99% - Piasek
1% - Inne

Start:
Pustynia Błędowska Południowa. Wejście od strony Klucz.

Meta:
W miejscu startu biegu.

Uczestnictwo:
W biegu mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat. Wszyscy
zawodnicy muszą uiścić opłatę startową oraz być zweryfikować się w biurze zawodów.
Biuro Zawodów czynne od godziny 09.00 do 11.30 w dniu zawodów w okolicach startu do
biegu.
Każdy uczestnik musi podpisać;
- oświadczenie, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu,
- oświadczenie, że rozumie zagrożenia wynikające z aktywności fizycznej w trudnych
warunkach,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych bieg.

Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przez stronę www.czasnachip.pl
Zgłoszenia dostępne od 18.04.2015 od godziny 18.00.

Wysokość wpisowego:
Data wpłynięcia
Kwota*
18.04 – 09.05
70zł
10.05 – 21.07
90zł
W biurze zawodów
120zł
Wpłaty dla:
LKS Kłos w Olkuszu
nr konta: 73 8450 0005 0050 0551 7898 0003
W tytule przelewu: „Imię i nazwisko – Miraże”
Prosimy o dokonywanie opłat dopiero po zapisaniu się do biegu.
Prosimy o sprawdzanie czy opłata została przez nas poprawnie przypisana do osoby płacącej
(na liście startowej na stronie www.czasnachip.pl).
Wszelkie niejasności i pytania prosimy zgłaszać na adres zgloszenia@biegherosa.pl.
Limit uczestników może ale nie musi zostać podniesiony. Limit uzależniony jest od
możliwości organizacyjnych i pojemności trasy.
Prosimy o wcześniejsze, przemyślane zapisy.
UWAGA: Ilość miejsc ograniczona do 400!
O kolejności decyduje termin wpływania opłaty startowej.
Osoby których wpisowe nie wpłynie do nas w pierwszej 400, otrzymają zwrot wpisowego na
konto lub ich zgłoszenie będą rozpatrywane indywidualnie.
Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu.
* – 10zł zwrotne po oddaniu Czipa.
W dniu zawodów każdy zawodnik musi stawić się w Biurze Zawodów w calu weryfikacji
oraz odbioru numerka startowego.

Finansowanie:
Koszty organizacji zawodów ponoszą organizatorzy.
Koszty pobytu i przejazdu ponoszą uczestnicy biegu.

Nagrody:
- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn miejsca I, II, III – puchary.
- Wszyscy zawodnicy którzy ukończą bieg otrzyma pamiątkowy medal (w przypadku dużej
ilości zawodników zapisanych w dniu zawodów medale dosyłane będą pocztą).
- Możliwe inne nagrody ufundowane przez sponsorów uzgodnione z organizatorem.

Biuro Zawodów:
Czynne w dniu zawodów od godziny 9.00 w pobliżu startu biegu.

Postanowienia Końcowe:
Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz ubezpieczenie wszystkich zawodników od następstw
NW podczas trwania biegu.
Każdy zgłoszony uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu.
Każdy uczestnik biegu, kibic, przypadkowy przechodzień zobowiązany jest nie wchodzić na trasę
biegu przed zapoznaniem się i podpisaniem „OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA „ BIEG HEROSA
2015””.
Każdy uczestnik, kibic, przypadkowy przechodzień wchodząc na teren organizacyjnie
podlegający pod „ Bieg Herosa 2015”:
- Ma pełną świadomość, że udział w zawodach, kibicowanie może być niebezpieczne i bierze w nich
udział na własne ryzyko, świadomy wszelkich zagrożeń wynikających z przeszkód i terenu
pustynnego.
- Oświadcza, że jest w pełni zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w zawodach.
- Ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje osobiście
w czasie zawodów, treningu, przed i po imprezie, na terenie zawodów.
- Zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności rezygnuje z prawa do roszczeń
na drodze sądowej lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, ich przedstawicielom,
sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim
innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami
związanymi z zawodami, nawet wtedy, gdy wypadek lub strata wynikły z zaniedbania lub winy
organizatora czy też osób z nim związanych.
- Przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników, a
także zaniechania, które miały wpływ na spowodowanie strat lub innej szkody.
- Wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku uwidocznionego na fotografiach z „Biegu Herosa
2015” na potrzeby relacji z zawodów oraz w celach promocyjnych „Biegu Herosa”. Zgoda na
wykorzystanie wizerunku może zostać cofnięta wyłącznie w formie pisemnej i nie może dotyczyć
materiałów już opublikowanych i wydrukowanych.

Ominięcie punktu kontrolnego na trasie oznaczać będzie dyskwalifikację zawodnika.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji oraz zmian regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu.
Dodatkowe informacje: Łukasz Mentlewicz - kontakt@biegherosa.pl

Szczegółowe Informacje
www.biegherosa.pl

Dyrektor Biegu:
Łukasz Mentlewicz, kontakt@biegherosa.pl

