REGULAMIN BIEGU PO ZDROWIE
data.07.05.2016
§ 1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu i marszu jest Komitet Organizacyjny XVII Zjazdu Naukowego PTD
2. Punkt informacyjny w dniu biegu znajduje się w Kielce Rynek 1 (pod arkadami)
§ 2 CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:


popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,



propagowanie zasad zdrowego żywienia, jako podstawy zdrowego trybu życia

Honorowy patronat nad biegiem objęli:
Wojciech Lubawski -Prezydent Miasta Kielce ,
Prof. dr hab. med. Maciej T Małecki - Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
§ 3 TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. Bieg odbędzie się w dniu 07.05.20016. Start o godz. 12.00
2. Miejsce startu oraz mety na ul. Rynek 1, Kielce
3. Dystans „Biegu po zdrowie” wynosi ok. 2,5 km.
4. Trasa biegu wiedzie wyłączonymi z ruchu kołowego ulicami miasta o nawierzchni asfaltowej
oraz brukowanej z kostki betonowej
§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich.
2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegu jest złożenie przed startem przez
uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego/rodzica)
pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie
sportowej (druk do pobrania w punkcie informacyjnym zawodów lub na stronie internetowej
Organizatora). Dopuszczalne jest także okazanie przed startem w biurze zawodów
oryginalnego, aktualnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pozwalającym na udział w
imprezie sportowej celem wykonania przez organizatora kopii dokumentu.
3. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w biegu (druk
do pobrania w punkcie informacyjnym biegu lub na stronie internetowej Organizatora).
4. Każdy uczestnik biegu powinien wypełnić kartę uczestnictwa zgodnie z dokumentem
tożsamości i zostać zweryfikowany w punkcie informacyjnym biegu (konieczność posiadania

dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej). W przypadku osób nie posiadających własnego
dokumentu tożsamości weryfikacja odbędzie się na podstawie dokumentu rodzica/opiekuna.
5. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje
dyskwalifikację.
6. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku
i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy, a w przypadku
udziału w biegu do jego akceptacji.
8. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych Uczestników.
9. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, biegnących z wózkiem lub ze zwierzętami.
10. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych odbędzie się 07.05.2016 w
punkcie informacyjnym biegu w godzinach od 10.00- 11.30
11. Organizator ustala limit uczestników –300 osób.
§ 5 ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej na stronie
17ptd.org
2. Udział w biegu jest bezpłatny
3. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie internetowej Organizatora lub w dniu biegu w punkcie informacyjnym biegu.
§ 6 KATEGORIE I KLASYFIKACJA
Bieg po zdrowie – „Wyprzedzić cukrzycę” ma charakter rekreacyjny, w związku z tym nie przewiduje
się weryfikacji i klasyfikacji miejsc na mecie oraz podziału na kategorie.
§ 7 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Organizator przewiduje następującą gratyfikację: upominek/gadżet dla najmłodszego i najstarszego
uczestnika.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany klęski
żywiołowej, niespotykany atak zimy, żałoba narodowa itp.).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
3. Komunikat końcowy dostępny będzie na stronie internetowej: 17ptd.org

4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
5.

Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii
startujących osób.

6.

Dla uczestników imprezy Organizator zapewnia na mecie napoje.

W dniu biegu o godz.13.00 odbędzie się ceremonia wręczenia nagród oraz konkurs z nagrodami
ufundowanymi przez sponsorów. Do udziału w konkursie uprawnione będą zainteresowane osoby,
które ukończą „Bieg po zdrowie - Wyprzedzić cukrzycę”, posiadające numer startowy (oryginał). Z
dostępnej puli nagród organizator dokona losowania numerów, które będą stanowić odpowiednik
numeru startowego. Wylosowana osoba proszona będzie o podejście do spikera zawodów (czas
oczekiwania 30 sekund). Zgubienie numeru startowego uniemożliwia udział w konkursie.

