Regulamin
III Familiada Biegowa
podczas II Kraśnik Półmaraton im. 24 Pułku Ułanów
23 kwietnia 2017 r.
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Organizator
Strefa Triathlonu, ul. Pogodna 10/9, 23-204 Kraśnik.
Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik.
Osobą upoważnioną do reprezentowania Stowarzyszenia Strefa Triathlonu jest Piotr Członka –
Dyrektor Kraśnik Półmaraton im. 24 Pułku Ułanów.
Kontakt z organizatorem: email: krasnikpolmaraton@gmail.com lub korespondencyjnie: Urząd Miasta
Kraśnik ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik z dopiskiem: „Kraśnik Półmaraton”.
Termin i miejsce
impreza odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017 roku w Kraśniku.
Start imprezy nastąpi o godzinie 10:30.
Wszystkie konkurencje odbędą się na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku.
Uczestnictwo
Wszyscy uczestnicy startujący w Familiadzie Biegowej muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Godziny pracy Biura Zawodów:
23 kwietnia 2017 (niedziela) – 9.30 – 12.00
Konkurencje
Podczas Familiady Biegowej przeprowadzone będą następujące konkurencje:
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BIEG Tatusiów z dziećmi w wózkach;
BIEG dzieci do 4 roku życia – ok 50 m., bez rywalizacji sportowej,
BIEG dzieci 5 letnich – ok 50 m., bez rywalizacji sportowej,
BIEG dzieci 6 letnich – ok 50 m., bez rywalizacji sportowej,
BIEG dzieci 7 letnich - ok 100 m., bez rywalizacji sportowej,
BIEG dzieci do 8 letnich – ok 200 m., bez rywalizacji sportowej,
BIEG dzieci 9-letnich – ok 300 m., bez rywalizacji sportowej,
BIEG dzieci do 12 roku życia DZIEWCZĘTA – ok. 400 m, rywalizacja 3 pierwsze miejsca;
BIEG dzieci do 12 roku życia CHŁOPCY – ok. 400 m, rywalizacja 3 pierwsze miejsca;
BIEG gimnazjalistów DZIEWCZĘTA – 800 m. rywalizacja 3 pierwsze miejsca;
BIEG gimnazjalistów CHŁOPCY – 800 m. rywalizacja 3 pierwsze miejsca;
BIEG Rodzinny – 3 osoby.

Podstawą klasyfikacji jest decyzja sędziego głównego zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
Nagrody
Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w Familiadzie Biegowej otrzymują na mecie pamiątkowe
medale.
Zdobywcy miejsc I-III w biegach z rywalizacją sportową otrzymają statuetki.
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie
kategoriach i klasyfikacjach bez podania przyczyn.
Nagrody mogą być odebrane wyłącznie podczas ceremonii wręczania nagród.
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez
Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz niezbędne do udział w imprezie.
VII.
Postanowienia końcowe
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
2. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną.
3. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez
Organizatora.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując
ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie
innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel
medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
6. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody
o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną
odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą
wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia
o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego
się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy
dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
7. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach
eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci
komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez, udostępniania sponsorom oraz partnerom
Kraśnik Półmaratonu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania
i publikowania w wydawnictwach na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie,
na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi
Kraśnik Półmaratonu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli
którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub
niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują
ważność.

