Regulamin imprezy
III Bieg Karpia
I. Organizatorzy
Organizatorem biegu jest Gmina Grudziądz z siedzibą przy ulicy Wybickiego 38 w Grudziądzu.
Współorganizatorami są Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem oraz Sołectwo
Mokre.
II.
1.
2.
3.

Cel imprezy
Popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji ruchowej.
Promocja zdrowego stylu życia.
Promocja Gminy Grudziądz

III. Termin i miejsce
1. Impreza odbędzie się 7 grudnia 2019 r. (sobota), Targ Rybny przy Szkole Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego w Mokrem.
2. Impreza odbędzie się według następującego harmonogramu:
1) 8:30 – 9:45 – biuro zawodów – weryfikacja zawodników na 5 i 10 km i wydawanie pakietów
startowych;
2) 10:00 – rozpoczęcie imprezy;
3) 10:05 – start biegu na 5 i 10 km;
4) 10:10 – start biegu „Bieg Karpika”
5) 13:00 – zakończenie imprezy.
3. Start i meta biegu znajduje się na Targu Rybnym przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Mokrem.
4. Biuro zawodów w dniu imprezy znajduje się na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Mokrem.
5. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym.
6. Bieg w kategorii OPEN odbędzie się na dwóch dystansach: 5 i 10 kilometrów (dwa okrążenia po
5km).
7. Bieg dziecięcy w wieku od 7 do 11 roku życia pod nazwą „Bieg Karpika” odbędzie się na dystansie
600m na trasie po drogach publicznych wokół Szkoły Podstawowej im. k. Jana Twardowskiego w
Mokrem.
IV. Uczestnictwo i zgłoszenia
1. W biegu nagradzamy miejsca od 1 do 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu na 5 i 10 km jest prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie www.wbtiming.pl oraz dokonanie opłaty startowej w wysokości 35 zł
(słownie: trzydzieści pięć), opłata startowa w dniu biegu wynosi 40 zł (słownie: czterdzieści),
zapisy
w dniu biegu będą przyjmowane pod warunkiem dostępnych wolnych miejsc. Dokonanie
rejestracji
w systemie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Rejestracja w systemie WBtiming
będzie dostępna do 5 grudnia 2019 r.

3. Warunkiem uczestnictwa w „Biegu Karpika” jest prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie www.wbtiming.pl oraz opieka osoby dorosłej powyżej 21 roku życia
na trasie w trakcie biegu.
4. Osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w biurze zawodów oświadczenia o braku
przeciwwskazań do udziału w biegu (załącznik nr 1.) oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 2.).
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w biurze zawodów oświadczenia rodzica
lub opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (załącznik nr 3.) oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2.).
6. Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 16 roku życia mogą uczestnicy w Biegu Karpia pod stałą
opieką osoby dorosłej w wieku powyżej 21 lat.
7. Łączny limit miejsc na 5 i 10 km wynosi 350 startujących. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz
uiszczenie opłaty startowej.
8. Łączny limit miejsc w Biegu Karpika wynosi 100 startujących. Decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Opłatę startową należy dokonać na rachunek Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 , 86-300
Grudziądz
o numerze 86 9500 0008 0008 8721 2000 0001, Bank Spółdzielczy Łasin z dopiskiem:
„III Bieg Karpia, Imię i nazwisko”.
10. Impreza ma charakter otwarty.
V. Szatnia i Depozyt
1. Szatnia przeznaczona do przebierania znajduje się w głównym holu dojścia do hali sportowej
od strony wejścia z Targu Rybnego.
2. Miejsce do składania depozytów jest przeznaczone tylko dla zawodników i będzie mieścić się
na hali sportowej przy biurze zawodów.
VI. Zasady bezpieczeństwa
1. Trasa biegu przebiega drogami gminnymi i powiatowymi, na których będzie odbywał
się ograniczony ruch samochodowy. Trasa zostanie zabezpieczona przez jednostki do tego
upoważnione.
2. W trosce o bezpieczeństwo uczestników imprezy Organizator zwraca się z prośbą o bezwzględne
stosowanie się do uwag kierujących ruchem.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Świadczenia
Zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu i poza nim.
Zabezpieczenie trasy biegu przez jednostki do tego upoważnione.
Pomiar czasu.
Pamiątkowy medal.
Medal dla uczestników Biegu Karpika.
Pamiątkowa koszulka – Bieg na 5 i 10 km.
Ciepły posiłek po biegu.

VI. 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. Każda osoba przystępująca do biegu zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, po wcześniejszym zgłoszeniu uwag,
zapytań i zastrzeżeń przez uczestników biegu.

7. W trosce o środowisko naturalne prosi się o niezaśmiecanie trasy biegu.
8. Dodatkowych informacji udziela w godzinach 8:00 – 15:00
– pracownik Urzędu Gminy Grudziądz, pokój
e-mail: sport@grudziadz.ug.gov.pl.
9. W sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
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