BUKOWICA RUN- bieg źródlany
07 czerwca 2020r.
REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Gminy w Babicach
KS „Zagórzanka”
CEL:
 upowszechniane biegania, jako najprostszej formy ruchu
 promocja zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej oraz aktywnej formy spędzania czasu
wolnego
 promocja Gminy Babice, jako miejsca przyjaznego biegaczom
TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 07 czerwca 2020r. w Zagórzu ( Gmina Babice)
2. długość trasy wynosi 10 km. Trasa nie posiada atestu PZLA
3. szczegółowa mapa biegu będzie dostępna na stronie fb Bukowica Run najpóźniej 14 dni
przed Biegiem, trasa biegu nie ulega zmianie.
4. Bieg na dystansie 10 km. Wystartuje o godz.11.00
5. Biuro Biegu znajduje się w namiocie na terenie ośrodka sportowego w Zagórzu
( ul. Wieczysta)
6. Start Biegu znajduje się na terenie ośrodka sportowego w Zagórzu ul. Wieczysta
7. Meta Biegu znajduje się na terenie ośrodka sportowego w Zagórzu ul. Wieczysta w tym
samym miejscu.
LIMIT CZASU:
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 min. od strzału startera
2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do
przerwania biegu i zejścia z trasy
PUNKTY Z WODĄ:
1. na trasie Biegu rozstawione będą dwa punkty z wodą po ok. 5 km. i po ok.7 km.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W Biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. Wszyscy zawodnicy muszą być
zweryfikowani w Biurze Zawodów, od godz. 8.00 – 10.30 w dniu zawodów
2. Limit uczestników wynosi 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zamknięcia list, w przypadku wpłynięcia limitu zgłoszeń

3. Warunki dopuszczenia zawodnika do Biegu:
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu – dostępne
w Biurze Zawodów w dniu Biegu lub na fb Bukowica Run
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- zgoda na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych Biegu
- Organizator nie przewiduje możliwości startu osób niepełnosprawnych
- zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku startu osoby niepełnoletniej
4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje wybrany przez siebie pakiet
startowy. Pełny pakiet startowy zwiera : numer startowy z czipem, wodę na trasie zawodów,
pamiątkową koszulkę, gadżet, ciepły posiłek na mecie
5. odbiór pakietu startowego następuje na podstawie dokumentu ze zdjęciem, celem
weryfikacji tożsamości
6. podczas Biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora,
przypięte z przodu do koszulki startowej. Nie dopuszcza się zasłaniania numeru startowego
w całości lub części, pod karą dyskwalifikacji.
7. Przebywanie na trasie bez numeru startowego jest niedozwolone
8. nie dopuszcza się skracania trasy lub pokonywania jej w sposób niedozwolony – pod karą
dyskwalifikacji
9. zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
ZGŁOSZENIA
1. zgłoszenia on-line będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie
fb Bukowica Run
2. w terminie 5 dni od przesłania zgłoszenia należy wpłacić wpisowe na rachunek bankowy:

odbiorca: GOKiS Babice
nr konta: 89844400080010010028310002
zleceniodawca : imię, nazwisko, adres zawodnika
tytułem; Bukowica Run 2020
3. zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 maja 2020 r.
4. zgłoszenia w Biurze zawodów będą przyjmowane w godz. 08.00-10.00 , w dniu zawodów
5. każdy zawodnik musi stawić się w Biurze zawodów w dniu zawodów, w celu weryfikacji i
odbioru numeru startowego. Zawodnicy, którzy nie zdążą do godz. 10.30 mogą być nie
dopuszczeni do udziału w Biegu
NAGRODY
1.
2.
3.
4.

klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: I,II,III miejsce w każdej z kategorii
nagroda dla najstarszego zawodnika
nagroda dla co 50-tego zawodnika, który przybiegnie na metę
klasyfikacja lokalna ( mieszkańców Gminy Babice) kobiet i mężczyzn: I,II,III miejsce
w każdej z kategorii
5. istnieje możliwość przyznania innych nagród ufundowanych przez sponsorów w
porozumieniu z Organizatorem
6. każdy z zawodników otrzymuje na mecie pamiątkowy medal

OPŁATY STARTOWE
Mieszkańcy Gminy Babice są zwolnieni z opłat za bieg (weryfikacja w biurze zawodów w dniu
biegu).
1. PAKIET 0 : do dnia 1 marca do 15 maja 2020 r. wynosi 20 zł. za sam bieg (bez koszulki)
2. PAKIET I : do dnia 15 kwietnia wynosi 40 zł z koszulką
3. PAKIET II : od dnia 16 kwietnia do 30 kwietnia wpisowe wynosi 50 zł z koszulką,
4. PAKIET III: od 01 do 15 maja wpisowe wynosi 60 zł z koszulką,
5. wpisowe w dniu zawodów wynosi 70 zł.(organizator nie gwarantuje pełnego pakietu).
6. przez zgłoszenie udziału w zawodach należy rozumieć rejestrację internetową oraz
wniesienie opłaty startowej
7. uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, nie można również przenieść jej na inną osobę
8. Zawodnicy powyżej 70 lat są zwolnieni z opłaty startowej

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. każdy uczestnik Biegu jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu
2. ze względów bezpieczeństwa zabrania się udziału w Biegu osobom biegnącym ze
zwierzętami
3. zawodnicy mogą skorzystać z przebieralni oraz natrysków , które znajdują się w budynku
ośrodka sportowego w Zagórzu
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec zawodników.
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić
w
związku z obecnością lub uczestnictwem w Biegu
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania uczestników Biegu,
które miały wpływ na wystąpienie jakiejkolwiek straty lub szkody
6. każdy z zawodników, kibiców lub przypadkowych osób przebywających w dniu Biegu
na
terenie objętym imprezą ponosi wyłączna odpowiedzialność karna i cywilną za szkody
spowodowane osobiście w trakcie zawodów, treningu oraz w czasie trwania imprezy
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu lub
paramedycznemu, zatrudnionemu przez Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy
medycznej i transportu uczestnika Biegu w bezpieczne miejsce
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i
rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
9. Bukowica Run odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
10.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
11.Wyniki będą opublikowane na Bukowica Run.
12.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed
rozpoczęciem imprezy.
13.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
14.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
15.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
KONTAKT:
GOKiS Babice ul. Krakowska 47, 32-551 Babice, tel. 32/6134094,
email: bieg.bukowica@gmail.com

