Centrum Kultury Ksi ąż Wlkp.

REGULAMIN BIEGU KOLORÓW Z KOSYNIEREM

1. CEL I CHARAKTER IMPREZY:
•

zachęcenie do aktywnego spędzania czasu,

•

popularyzacja i promocja biegania, jako dobrego i zdrowego sposobu na spędzanie czasu
wolnego,

•

upamiętnienie wydarzeń historycznych w ramach obchodów 170. rocznicy bitwy o Książ
z 1848r.

2. ORGANIZATOR:
•

Centrum Kultury Książ Wlkp.

3. PARTNERZY:
•

Ochotnicza Straż Pożarna gminy Książ Wlkp.

•

Grupa Rekonstrukcyjna Kosynierzy

•

Animator sportowy – Waldemar Józiak

4. LIMIT CZASU:
•

Uczestników biegu nie obowiązuje limit czasu.

5. PUNKTY ODŻYWIANIA I MEDYCZNE
•

na trasie biegu na 5 km nie przewiduje się punktów z wodą,

•

każdy zawodnik kończący bieg otrzyma napój i posiłek regeneracyjny,

•

na trasie biegu obecni będą ratownicy medyczni.

6. PROGRAM BIEGU KOLORÓW Z KOSYNIEREM 21 kwietnia 2018 r.
9.00 – 11.30

– odbiór pakietów startowych
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12:00

– oficjalne otwarcie imprezy oraz start biegu

13:30

– zakończenie biegu

14.00

– dekoracja uczestników

14.15

– koncert

15.00

– zakończenie biegu

7. BIURO ZAWODÓW:
•

adres: amfiteatr w Książu Wlkp., ul Strzelecka 16.

•

biuro czynne w dniu biegu w godz. 9.00 – 11:30

·
8. LIMIT UCZESTNIKÓW
•

Organizator nie ustala limitu uczestników. Istnieje limit medali i pakietów startowych
(400 szt.).

9. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
•

Zgłoszenia przyjmowane będą zarówno w dniu zawodów w biurze zawodów, jak i drogą
elektroniczną. W celu zgłoszenia należy pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
www.ck-ksiazwlkp.pl

•

Pakiety startowe wydane zostaną zgodnie z kolejnością zapisów.

•

W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna będzie pisemna zgoda rodzica lub prawnego
opiekuna. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia o braku
przeciwskazań zdrowotnych o zdolności do udziału w biegu lub do podpisania oświadczenia
udziału na własną odpowiedzialność (przy odbiorze pakietów startowych).

•

Zgłoszony zawodnik potwierdza pisemnie, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje
się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a także oświadcza o braku
przeciwskazań zdrowotnych o zdolności do udziału w biegu lub do podpisania oświadczenia
udziału na własną odpowiedzialność.
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•

Zapisy przyjmujemy:
a) drogą elektroniczną,
b) w kasie Centrum Kultury ul. Zakrzewska 15,
c) w dniu biegu, w biurze zawodów – do limitu 400 uczestników – w godz. 9.00 – 11.30

•

Odbiór pakietów startowych - osobiście w dniu biegu w Biurze Zawodów w godzinach
od 9.00 – 11.30. Biuro zawodów będzie znajdowało się w amfiteatrze ul. Strzelecka.

•

Wydarzenie Bieg Kolorów z Kosynierem obejmuje trasę do 5 km biegu, po którym odbędzie
się festiwal kolorów i muzyki.

•

Na trasie znajdować się będą Kolorowe Stacje, na których rozsypywany zostanie
na uczestników biegu proszek w danym kolorze (będący naturalnie zabarwioną skrobią
kukurydzianą).

•

Po dokonaniu rezerwacji na www.ck-ksiazwlkp.pl, każdemu uczestnikowi zostanie
przyznana

koszulka.

Organizator

nie

jest

w

stanie

zagwarantować,

że wszystkie koszulki będą w odpowiednim rozmiarze, jednak Organizator dokona
wszelkich starań, aby dobrane rozmiary były jak najodpowiedniejsze.
•

W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy bez ograniczeń wiekowych. Zawodnicy
powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. Osoby
w wieku do 18 lat (które w dniu biegu tj. 21 kwietnia 2018 r. nie osiągnęły jeszcze
pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody na udział od rodziców
lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.

•

Dane osobowe uczestników dokonujących zgłoszenia do biegu przetwarzane są zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r.
poz.922, zm. Dz.U. 2018 r. poz.138).

•

Zbiórka zawodników odbędzie się bezpośrednio na starcie przed biegiem.

•

Uczestnicy biegu wykonują polecenia Organizatorów.

10. OPŁATY
•

Za bieg będzie pobierana opłata startowa w wysokości: 20,00 zł od osoby
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•

Opłatę startową należy wpłacić na konto:
Centrum Kultury Książ Wlkp.
Ul. Zakrzewska 15
63 – 130 Książ Wlkp.
nr konta: Bank Spółdzielczy w Śremie – oddział Książ Wlkp.
70 9084 1026 0300 6594 2000 0001
z dopiskiem Bieg Kolorów z Kosynierem + imię i nazwisko uczestnika

•

Wszystkie środki z opłat startowych zostaną przekazane na poczet kosztów organizacyjnych
biegu.

11. KLASYFIKACJE
•

Klasyfikacja Najmłodszy uczestnik biegu

•

Klasyfikacja Najstarszy uczestnik biegu

12. NAGRODY
•

Organizator planuje ufundowanie nagrody w ww. klasyfikacjach.

13. OCHRONA WIZERUNKU
•

Zezwala się uczestnikom na fotografowanie i filmowanie imprezy pod warunkiem,
że fotografie/nagrania te nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych.

•

Wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatora oraz dziennikarzy w celu
późniejszego wykorzystania jako promocja Organizatora i wydarzenia. Uczestnicy wyrażają
zgodę na nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone w czasie użycie na całym świecie ich
wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video na następujących polach
eksploatacji:
a. nagrywanie i powielanie utrwalonego wizerunku za pomocą powszechnie stosowanych
b. rozpowszechnianie i powielanie utrwalonego wizerunku w dowolnej formie,
c. kopiowanie utrwalonego wizerunku do pamięci komputera oraz do sieci multimedialnej,
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d. zamieszczanie i publikowanie utrwalonego wizerunku na stronach internetowych,
w prasie, na plakatach i billboardach.
e. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie
utrwalonego wizerunku, jak również upublicznianie go w formie dostępnej dla każdego
w każdym miejscu i w każdym czasie,
f. emisja utrwalonego wizerunku w przekazach telewizyjnych i radiowych,
g. publikowanie fotografii z wizerunkiem uczestników wykonanych podczas wydarzenia.
•

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody i zezwoleniem
na wykorzystanie podanych w nim danych osobowych na potrzeby imprezy
oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby telewizji,
prasy i materiałów reklamowych.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•

Każdy z uczestników bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.

•

Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy oraz bezpośrednio
po jej zakończeniu.

•

Podczas biegu każdy uczestnik musi mieć założoną koszulkę Bieg Kolorów z Kosynierem
oraz przyczepiony, całkowicie widoczny numer uczestnika.

•

Przed biegiem i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystać z przebieralni.

•

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie trwania imprezy.

•

Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa,
zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
uczestników w wyniku uczestnictwa w biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia
takich szkód.

•

Bieg odbędzie się przy ruchu otwartym – przy zajęciu jednego pasa ruchu lub części jezdni
w ograniczonym ruchu ulicznym, więc każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną
ostrożność podczas biegu i stosować się do zasad ruchu drogowego.
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•

Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony
do

odmówienia

uczestnikowi

uczestnictwa

w

przypadku

nieprzestrzegania

przez niego niniejszego regulaminu lub poleceń przedstawicieli Organizatora.
•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubrudzenie ubrań i wszelkich innych
przedmiotów kolorowym proszkiem, który pozostanie na nich po zakończeniu imprezy.

•

Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

•

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

•

W czasie trwania imprezy każdy uczestnik jest zobowiązany przestrzegać wszystkich zaleceń
służb porządkowych.

•

Protesty należy zgłaszać w ciągu 30 minut po zakończeniu biegu do Organizatora.

•

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

•

Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich norm związanych
z ochroną przyrody, ekologią i porządkiem.

•

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody
jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.

•

Protesty rozstrzyga Organizator – jego decyzje są nieodwołalne.

•

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

•

W przypadku pytań prosimy o kontakt: domkultury@ck-ksiazwlkp.pl Centrum Kultury
Książ Wlkp. tel. 61 28 22 616

•

Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Regulamin będzie dostępny na stronie www.ck-ksiazwlkp.pl oraz w Biurze Zawodów.

•

Odbiór pakietu startowego i potwierdzenie tym samym wzięcia udziału w biegu
jest równoznaczne z przyjęciem postanowień powyższego regulaminu.
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•

Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem Organizatorów
do usunięcia uczestnika z biegu.
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Załącznik Nr 2

Plan BIEGU KOLORÓW Z KOSYNIEREM:

9.00.11.30 – odbiór pakietów startowych
12:00 – oficjalne otwarcie imprezy
13:30 – zakończenie biegu
14.00 – dekoracja uczestników
14.15 – koncert
15.00 – zakończenie biegu
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