3. DELFIN CROSS RUN
20 październik 2019 r.
Regulamin Biegu
I. Cel
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako jednej z form rekreacji ruchowej.
2. Promocja terenów gminy Grudziądz oraz Ośrodka Wypoczynkowego DELFIN w miejscowości Biały
Bór.
II. Organizator
1. Stowarzyszenie SPORT I REKREACJA DELFIN.
2. Ośrodek Wypoczynkowy DELFIN w miejscowości Biały Bór.
3. WBtiming.pl.
III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 20 października 2019 roku (niedziela). Start, Meta oraz biuro zawodów Ośrodek
Wypoczynkowy Delfin, Biały Bór.
2. Start o godzinie 11.00. Start i Meta zlokalizowane przy restauracji w Ośrodku Wypoczynkowym
DELFIN.
3. Długość trasy 5 km oraz 10 km.
4. Trasa w większości prowadzi drogami leśnymi. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr
biegu.
IV. Program imprezy
1. 08.00-10.30 - Weryfikacja uczestników w biurze zawodów.
2. 11.00 - Start dystansu 5 km i 10 km.
3. 12.30 - Przewidywane zakończenie Biegu.
V. Klasyfikacja końcowa, nagrody, świadczenia
1. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowe medale.
2. Zwycięzcy biegu w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn na poszczególnych dystansach (miejsca IIII) otrzymują puchary pamiątkowe medale i upominki.
3. Zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu i po za nim.
4. Zabezpieczenie trasy biegu przez jednostki do tego upoważnione.
5. Pamiątkowy medal. Organizator w dniu zawodów zapewnia 200 medali.
6. Pamiątkowy gadżet.
7. Ciepły posiłek po biegu.
8. Punkt z wodą.

VI. Osoba do kontaktu
Marcin Wołoszyn tel. 530 792 112
Piotr Śleboda tel. 605 855 893
e-mail: delfin86302@gmail.com
VII. Zgłoszenie i warunki uczestnictwa
1. Termin zgłoszeń poprzez system internetowy www.wbtiming.pl upływa 18 października 2019 roku.
Do biegu będzie można zapisać się także w dniu biegu tj. 20 października 2019 roku w biurze
zawodów w godzinach 08.00-10.45.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów.
3. Osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w biurze zawodów oświadczenia o braku
przeciwskazań do udziału w biegu (załącznik nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik nr 2.).
4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w biurze zawodów oświadczenia rodzica
lub opiekuna prawnego o zgodzie na udział w biegu i o braku przeciwskazań zdrowotnych (załącznik
nr 3) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2.).
5. Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 16 roku życia mogą uczestnicy w imprezie pod stałą opieką
osoby dorosłej w wieku powyżej 21 lat.
6. Limit miejsc wynosi 200 startujących. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty startowej.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest mieć przypięty w widocznym miejscu numer startowy.
7. Koszt uczestnictwa w biegu 40 zł online do 18.10.2019 r. następnie 50 zł w dniu zawodów (płatne
gotówką w biurze zawodów) Wpłaty prosimy kierować na konto:
WBtiming.pl
Bank ING
Nr rachunku 48 1050 1764 1000 0097 1270 9683
(Ważne! Proszę podać w tytule "Bieg Delfin" wraz z imieniem i nazwiskiem osoby startującej. Jeżeli
osoba wpłaca pieniądze za kilka osób to w tytule musi wpisać wszystkie osoby za które płaci)
dla osób rejestrujących się w dniu zawodów możliwość wpłaty (50 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. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników jak i osób
trzecich.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przełożenia imprezy na inny termin.
6. Każda osoba przystępująca do biegu zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z własnej inicjatywy, po wcześniejszym
zgłoszeniu uwag, zapytań i zastrzeżeń przez uczestników biegu.
8. W trosce o środowisko naturalne prosi się o niezaśmiecanie trasy biegu.
9. W sprawy nieujęte w regulaminie oraz interpretację zapisów regulaminu rozstrzyga Organizator.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja
organizatora jest decyzją ostateczną.
Organizator

