
REGULAMIN
I BIEGU ,, NA FALI”

I. CEL ZAWODÓW

Celem zawodów jest:
1. Promowanie sportowego trybu życia i zdrowego odżywiania.
2. Integracja pokoleń naszego społeczeństwa.
3. Popularyzacja sportu wśród mieszkańców regionu.
4. Ukazanie piękna krajobrazu wokół Doliny Charlotty.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów jest Dolina Charlotty.

Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie internetowej www.dolinacharlotty.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się 23 listopada 2014 w Dolinie Charlotty.
Start do biegu nastąpi o godzinie 11:00.
Trasa składać się będzie z 2 pętli o łącznej długości 11,5 km, oznakowana znakami
poziomymi i pionowymi co 1 km.
Charakterystyczne elementy trasy: łagodne i strome podbiegi, liczne siodła terenowe oraz
miejsce kilkukrotnego przekroczenia strumyka.

IV. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wynosi 50 zł dla każdego zawodnika.
Opłatę startową należy wpłacać przelewem do dnia 15.11.2014 na konto:
TOURTREND Sp. z o.o., Strzelinko 14, 76-200 Słupsk
Numer konta do wpłat w złotówkach: PKO BP 10 1020 4649 0000 7102 0077 2624

V. UCZESTNICTWO

Zawody mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć osoby, które do dnia 22.11.2014 r.
ukończą 18 lat.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, które czynne będzie
w przeddzień zawodów w godzinach 15:00 – 19:00 oraz w dniu zawodów w godzinach 7:30 –
10:00.
W biurze zawodów zawodnicy otrzymają zestawy startowe, zawierające:
numer startowy, agrafki, koszulkę pamiątkową oraz inne gadżety.
Podstawą odbioru pakietu startowego jest dokonanie opłaty startowej.
Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na karcie zgłoszeniowej, oraz pod niżej
wymienionym oświadczeniem.

http://www.dolinacharlotty.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU
W I BIEGU ,,NA FALI”
w dniu 23 listopada 2014

IMIĘ: ..………………………………………………………….

NAZWISKO: …………………………………………………………..

WIEK: …………………………………………………………..

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI: …………………………………………

MIEJSCE ZAMIESZKANIA: ...…………………………………………………………

TELEFON KONTAKTOWY: …………………………………………………………….

E-MAIL: …………………………………………………………….

KORZYSTAM Z NOCLEGU W DOLINIE CHARLOTTY RESORT&SPA

TAK NIE



OŚWIADCZENIE*

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem I BIEGU „NA FALI” organizowanym przez
Dolinę Charlotty i spełniam wszystkie wymogi w nim określone.

W szczególności wiem, iż:

,,Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników za szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą również
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody.
Przez akceptacje niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia roszczeń od
Organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Zobowiązują się do
przestrzegania zaleceń służb porządkowych oraz postanowień regulaminu. Zdjęcia, nagrania
filmowe, wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi Uczestników mogą być wykorzystane
przez Organizatora w Internecie, prasie, radiu i telewizji. Swoim podpisem uczestnik
zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił
formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą.”

………………………………………….
czytelny podpis Uczestnika

Ponadto oświadczam, że:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zgodnie
z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 883)”.

………………………………………….
czytelny podpis Uczestnika

* oświadczenie indywidualnie podpisuje każdy zawodnik.



VI. KLASYFIKACJE I WYNIKI

I BIEG ,,NA FALI” będzie podzielony na następujące klasyfikacje:

 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

 Klasyfikacja drużynowa – 4 osoby płci dowolnej

 Klasyfikacje wiekowe:

- K -20 M -20 ( rocznik 1996-1985)
- K -30 M -30 ( rocznik 1984-1975)
- K -40 M -40 ( rocznik 1974-1965)
- K -50 M -50 ( rocznik 1964-1955)
- K -60 M -60 ( rocznik 1954-1945)

VII. NAGRODY

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz drużynowej
otrzymają puchary, zdobywcy miejsc I-III nagrody.
Zawodnicy zajmujący miejsca I-X w kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu zawodnicy musza mieć numery startowe przypięte na przedniej części
koszulki.
2. Organizator zapewnia wszystkim startujący ubezpieczenie NW.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania powodów.
5. Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz podejmowania

decyzji w sprawach spornych zastrzega się dla Sędziego Głównego zawodów.


