REGULAMIN IMPREZY
KILOMETRY NIEPODLEGŁOŚCI
10x10
ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy Kilometry Niepodległości - 10x10 , zwanej dalej Biegiem lub Imprezą jest:
- stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300023 z siedzibą
w Lubartowie, ul. Lubelska 32. Email: alwernia.lubartow@gmail.com

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie, ul. Lubelska 68, NIP 714-204-3649, Email: biuro@mosirlubartow.pl
Wsparcia finansowego na organizację tego przedsięwzięcia udzieliło Miasto Lubartów.

I. CEL
1. Popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia.
2. Uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
3. Promocja miasta Lubartów, jako przyjaznego dla biegaczy.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych po przez sport.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się w dniach 26-29 października 2018 r. na bieżni lekkoatletycznej przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Lubartowie.
2. Czas trwania:
a. 26 października (piątek) 2018 r. – od godziny 17:00 do 19:00
b. 27 października (sobota) 2018 r. – od godziny 15:00 do 17:00
c. 28 października (niedziela) 2018 r. – od godziny 15:00 do 17:00
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2. Podsumowanie przedsięwzięcia odbędzie 9 listopada 2018 r. w sali kinowej LOK w Lubartowie.
Początek o godzinie 19:00
3. Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez organizatora biegu. Zawodnicy
wszystkich dystansów pokonują odpowiedni dla siebie dystans.
III. CHARAKTER BIEGÓW
1. Biegi nie mają charakteru rywalizacji sportowej.
2. Nie jest mierzony czas.
3. Nie jest prowadzona klasyfikacja z miejscami.
4. Celem przedsięwzięcia jest wytworzenie wspólnoty biegaczy - niezależnie od wieku i stopnia
zaawansowania sportowego – po to by uczcić 100-lecie odzyskanie przez Polskę niepodległości.
IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. Zapisy odbędą się na miejscu Imprezy 26 października 2018 r. w godzinach 16:45 – 18:45. W
przypadku dostępności miejsc będą możliwe zapisy w drugim dni Biegu (27 października)
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego
wraz z odpowiednimi oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Osoby niepełnoletnie obowiązkowo powinny posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział
w Biegu po przez wypełnienie pisemnego oświadczenia. Konieczne jest okazanie przez zawodnika
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
3. W imprezie przewidziane są następujące dystanse:
a. dzieci do „zerówki” włącznie – 1 okrążenie dziennie – łącznie 3 okrążenia
b. dzieci z klas I – IV szkoły podstawowej 3 okrążenia dziennie – łącznie 9 okrążeni
c. dzieci i młodzież z klas V-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum 10 okrążeń dziennie –
łącznie 30 okrążeń,
d. powyżej 16 roku życia - Dorosły Początkujący – 15 okrążeń dziennie – łącznie 45 okrążeń
e. powyżej 16 roku życia - Dorosły Aktywny– 100 okrążeń podczas trzech dni.
4. Podczas Biegu uczestnicy:
a. poruszają się tylko po torze wyznaczonym do ich dystansu,
b. każdorazowo po przebiegnięciu trzech okrążeni meldują się w punkcie weryfikacyjnym w celu
poinformowania o przebiegnięciu dystansu – wolontariusz zaznaczy odpowiedni dystans na
indywidualnej karcie biegu.
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5. Wszyscy uczestnicy Biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
6. W Biegu obowiązuje limit:
a. 100 uczestników do 15 roku życia
b. 100 uczestników od 16 roku życia
7. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują indywidualną kartę biegu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.

V. NAGRODY
1. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie wyznaczonego dystansu dla swojej
grupy wiekowej oraz uczestnictwo przynajmniej w dwóch dniach Imprezy.
2. Każdy z zawodników, który zostanie sklasyfikowany otrzyma w dniu podsumowania Biegu
„biało-czerwony pakiet”.
3. W skład „biało-czerwonego pakietu” wchodzi: metolowy medal, koszulka bawełniana, flaga
biało-czerwona.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez
siebie kategoriach.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą
być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania
wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności
zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
2. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
3. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci
lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w Biegu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
działającemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
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6. Decyzje służb medycznych dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy
są ostateczne i nieodwołalne.
7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego
Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień
ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko,
startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu i podpisze
własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie
lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na
nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach
i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością
prowadzoną przez Organizatora.
11. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas
biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższy
zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub
wykluczenia go w jego trakcie.
12. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych
osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach
handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o
ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.
Uczestnikowi przysługuje prawo do: wycofania takiej zgody (może to zrobić w dowolnym
momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora), dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania.
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13. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.
14. Administratorem danych osobowych jest Alwernia Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży
i Rodziny 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 32.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
16. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
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