REGULAMIN V BIEGU PRZEŁAJOWEGO
„GRAND PRIX UMULTOWO 2017”
I. CEL IMPREZY
Celem imprezy jest zmotywowanie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa
w życiu sportowym, integracja dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie zdrowego
spędzania wolnego czasu, promowanie Poznania oraz Wielkopolski, nabycie
umiejętności zachowania się na imprezach masowych, promowanie zdrowego
współzawodnictwa i zasad fair-play oraz wsparcie osób potrzebujących pomocy.
II. ORGANIZATOR
1. STOWARZYSZENIE LA SPARTAKUS 61-680 Poznań, ul. Bursztynowa 9
2. Biuro zawodów mieścić się będzie przy ul. Mleczowej 7 (przy kościele) i otwarte będzie
w dniu biegu od godziny 10:00
3. Pakiety startowe można odebrać w dniu ( sobota ) 10.06.2017r w godz. 15.30 – 18.00
lub w dniu biegu od godz. 11.30
4. Nagrodą główną jest Puchar Rady Osiedla Umultowo.
III. TERMIN I MIEJSCE
1.
2.




3.
4.
5.

Impreza odbędzie się w dniu 11 czerwca 2017 roku.
W czasie imprezy odbędą się cztery biegi
Bieg na 250 m – dzieci do 7 roku życia – start o godzinie 13:45
Bieg na 500 m – dzieci od 8 do 13 roku życia – start o godzinie 14:00
Bieg na 5 km – młodzież od 14 roku życia i dorośli – start o godzinie 14:20
Bieg charytatywny na 1 km – bez limitu wieku - start przed rozdaniem nagród dla
zwycięzców biegu na 5 km (około 15:20) Biegamy dla Kasi Micnas
Start biegów ul. Mleczowa
Trasę biegu na 5 km należy pokonać w regulaminowym limicie czasu tj. do godz.
15.20
Dla biegu na 5 km oraz dla biegów dla dzieci na 250 m i 500 m będzie prowadzony
elektroniczny pomiar czasu (chipy będą wydawane zawodnikom w dniu imprezy i
podlegają zwrotowi zaraz po biegu)

IV. KLASYFIKACJE
W V Biegu przełajowym „GRAND PRIX Umultowo 2017” będzie prowadzona następująca
klasyfikacja:

1.
2.

Open – kobiet i mężczyzn.
Wiekowa kobiet i mężczyzn: 0-7, 8-13, 14-25, 26-40, 41-50, 51 i więcej lat.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.

2.

Zawodnik musi osobiście złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na udział w biegu.

3.

Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w V Biegu przełajowym „GRAND
PRIX Umultowo 2017” wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne
ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia taką odpowiedzialność
ponosi jego prawny opiekun
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza,
że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w V Biegu przełajowym „GRAND PRIX Umultowo 2017” i dobrowolnie zdecydował
się podjąć to ryzyko, startując w biegu na własną odpowiedzialność.

5.

Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę na
udział w biegu swojego prawnego opiekuna wraz z ich podpisem i nr PESEL.
Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność prawnego opiekuna wraz
z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

6.

Nie ma możliwości podpisania oświadczenia o stanie zdrowia w imieniu innej osoby.

7.

Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po
okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru (plik do pobrania
w załączeniu). Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający
tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej,
zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

VI. ZGŁOSZENIA
 Zgłoszenia do biegu na 5 km przyjmowane są do 10 czerwca 2017 r. do godziny
15:00, natomiast do biegów dla dzieci na 250 m i 500 m do 11 czerwca 2017 r. do
godziny 13:15
 Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie internetowej http://zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg_umultowo

 Zgłoszenia w dniu biegu będą możliwe jedynie do biegów dla dzieci na 250 m i 500 m
w godzinach otwarcia biura zawodów.
 Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza
zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto organizatora.
 Rozdanie nagród dla poszczególnych biegów :

- bieg dla dzieci na 250 m i 500 m o godz. 14.25
- bieg na 5 km o godz. 15.35
Stowarzyszenie LA SPARTAKUS, 61-680 Poznań ul. Bursztynowa 9 - tytuł
przelewu: "Opłata startowa V Biegu przełajowym „GRAND PRIX Umultowo
2017”……….." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.
 Wpłatę należy dokonać na konto: 24 1090 1737 0000 0001 3239 1103
 Za termin wpłaty przyjmuje się datę wykonania przelewu na konto organizatora biegu.
 Potwierdzenie dokonania przelewu na konto Organizatora - Stowarzyszenie LA
SPARTAKUS należy okazać w biurze zawodów.
VII. OPŁATY
 Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy powyżej 60 roku życia na podstawie
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz osoby niepełnosprawne na podstawie
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na inne imprezy.
 Opłata dokonana z błędami - bez podania wystarczających do identyfikacji danych
zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będzie honorowana i nie podlega zwrotowi.
 Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika, nie może również zostać
przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę
1.









2.





Bieg na 5 km
Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca 2017 r. o godzinie 15:00 (po tym czasie
zgłoszenia nie będą przyjmowane) lub po wyczerpaniu limitu zgłoszeń opłaconych
tj. 250 osób.
Limit opłaconych zgłoszeń: 250.
Opłata przelewem do dnia 31 maja 2017 r. – 20zł
Opłata przelewem od 01 czerwca 2017 r. do 10 czerwca 2017 r. – 25zł
Opłata dokonana przelewem po terminie 10.06.2017 r. będzie uznawana pod
warunkiem okazania w biurze zawodów potwierdzenia wpłaty na konto organizatora
i wynosi 40zł.
Opłata gotówkowa w dniu 11 czerwca 2017 r. możliwa jest tylko w biurze zawodów
i wynosi 40zł. Warunkiem wniesienia opłaty gotówkowej w dniu biegu jest dokonanie
zgłoszenia w wymaganym terminie tj. do dnia 10 czerwca 2017 r. do godziny 15:00.
Biegi na 250 m i 500 m:
Termin zgłoszeń upływa 11 czerwca 2017 r. o godzinie 13:30 lub po wyczerpaniu
limitu zgłoszeń opłaconych tj. 200 osób.
Limit opłaconych zgłoszeń: łącznie dla obu biegów: 200
Opłata przelewem do 10 czerwca 2017 r.– 5zł
Opłata dokonana przelewem po terminie 10.06.2017 r. będzie uznawana pod
warunkiem okazania w biurze zawodów potwierdzenia wpłaty na konto organizatora
i wynosi 5zł.

 Opłata gotówkowa w dniu 11 czerwca 2017 r. możliwa jest tylko w biurze zawodów
i wynosi 5zł.

3.

Bieg charytatywny na 1 km:
 Brak konieczności zgłoszenia
 Brak opłaty za bieg – dobrowolne wpłaty gotówkowe od uczestników zostaną
w całości przekazane na rzecz Katarzyny Micnas
4.
Pakiety startowe można odebrać w dniu ( sobota ) 10.06.2017r w godz. 15.30 –
18.00 lub w dniu biegu od godz. 11.30

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE








Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność prawnych opiekunów)
Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
Organizator nie odpowiada za ubrania i rzeczy pozostawione przez uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów
startowych oraz wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku
zawodnika/ów na wykonanych podczas biegów zdjęć i filmu.
Projekt współfinansowany przez

Samorząd Województwa
Wielkopolskiego

