I LETNI BIEG ,, HOLIDAY- CASUS ” W ŁASINIE

Regulamin Biegu

I. Cel
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako jednej z form rekreacji ruchowej.
2. Promocja terenów gminy Łasin oraz Ośrodka Wypoczynkowego „ Holiday-Casus ”
w Łasinie.

II. Organizator
1. Ośrodek Wypoczynkowy „ Holiday- Casus ” w Łasinie, ulica Sportowa 25.
2. Rotary Klub Grudziądz Centrum, 86-300 Grudziądz, ulica Miła 2

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 2 czerwca 2018 roku ( sobota). Start, Meta oraz biuro zawodów Ośrodek
Wypoczynkowy Holiday- Casus w Łasinie, ulica Sportowa 25.
2. Start o godzinie 11.00. Start i Meta zlokalizowane na deptaku przy restauracji
„ Bello- Posto ” w Ośrodku Wypoczynkowym „Holiday- Casus ” w Łasinie.
3. Długość trasy- 10,1 km.
4. Trasa w większości prowadzi drogami leśnymi i polnymi. Trasa będzie posiadała
oznaczony każdy kilometr biegu.

IV. Program imprezy
1. 08.30-10.30- Weryfikacja uczestników w biurze zawodów.
2. 11.00- Start Biegu.
3. 13.00- Zakończenie Biegu.
4. Ciepły posiłek dla uczestników Biegu

V. Klasyfikacja końcowa oraz Nagrody
1. Klasyfikacja generalna biegu- kobiet i mężczyzn.
2. Zwycięzcy biegu w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn ( miejsca I-III ) otrzymują
puchary, pamiątkowe medale i upominki. Dodatkowo zwycięzca biegu w kategorii kobiet
i mężczyzn( I miejsce) otrzymuje nagrodę w postaci darmowego pobytu- bez wyżywienia dla
4 osób (weekend) w Ośrodku Wypoczynkowym „ Holiday- Casus ” w Łasinie.
3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowe medale.

VI. Osoba do kontaktu
Agata Grzuchowska tel. 517-874-187 adres email: bieg@holiday-casus.pl

VII. Zgłoszenie i warunki uczestnictwa
1. Termin zgłoszeń poprzez system internetowy www.wbtiming.pl upływa 28 maja 2018
roku. Do biegu będzie można zapisać się także w dniu biegu tj. 02 czerwca 2018 roku w
biurze zawodów w godzinach 08.30-10.30, oraz w piątek tj.01 czerwca w godzinach
16.00-19.00 w biurze zawodów w ośrodku „ Holiday- Casus ”.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów.
3. W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Liczba uczestników biegu nie może
przekraczać 300 osób. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości niż 100 osób bieg zostaje
odwołany, a wpisowe zostanie zwrócone.
4. Koszt uczestnictwa w biegu – 30 zł płatne na konto 39 9484 1033 2300 0312 7540 0010
BANK SPÓŁDZIELCZY W BRODNICY
z dopiskiem I LETNI BIEG ,, HOLIDAY- CASUS ” W ŁASINIE ( IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKA)
dla osób rejestrujących się w dniu zawodów możliwość wpłaty ( 40 zł ) za uczestnictwo
w biegu w biurze zawodów.

VIII. Uczestnicy biegu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminu biegu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
organizatorów imprezy.
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

IX. Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ruchu
drogowym oraz zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
3. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie i mecie biegu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania biegu.
6. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku
w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, w mediach oraz
materiałach promocyjnych organizatora.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja
organizatora jest decyzją ostateczną.

Organizator

