REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ
IX BIEGIEM PO WICHROWSKICH LASACH
1. CEL IMPREZY:

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja Nadleśnictwa Wichrowo i Dobrego Miasta.
2. ORGANIZATORZY:

Nadleśnictwo Wichrowo, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście, Dobromiejski Klub
Biegacza „Odcisk”.
3. TERMIN I MIEJSCE:

Impreza odbędzie się 30.05. – 14.06.2020 na trasie wyznaczonej w Nadleśnictwie
Wichrowo. (ścieżki edukacyjne „Jodły” i „Szkółka”).
Uwaga! W dni powszednie od 7:00 do 15:00 na trasie biegu może pojawić się sprzęt
pracujących leśników. Celem upewnienia się co do drożności trasy prosimy o
wcześniejszy kontakt z nadleśnictwem – tel.: 600415703.
4. TRASA I DYSTANS BIEGU GŁÓWNEGO:

Start i meta biegu: siedziba Nadleśnictwa Wichrowo k. Dobrego Miasta
10 km - 2 pętle po 5 km – kros w terenie leśnym (każda z pętli składa się z dwóch części
2500 m i 2500 m) Trasa oznakowana strzałkami kierunkowymi oraz co 1 km.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem biegu głównego może zostać każda osoba która do dnia 30.05.2020 ukończy
16 lat. Warunkiem udziału i sklasyfikowaniu w biegu jest pokonanie wyznaczonego
dystansu, zgodnie z oznakowaniem, w dowolnym terminie od 30.05.2020 r. do 14.06.2020
r. oraz przesłanie potwierdzenia udziału na adres mailowy: biegwwichrowie@poczta.fm
Potwierdzeniem może być screen lub inna forma zobrazowania (np. zdjęcie) ekranu
dowolnego urządzenia multimedialnego, na którym wyświetlone będą następujące
informacje:
- dystans biegu,
- trasa biegu,
- data biegu,
- czas pokonania trasy biegu.

Temat maila: Bieg w Wichrowie 2020.
Treść wiadomości: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych na potrzeby
klasyfikacji imprezy biegowej „IX Biegiem po Wichrowskich Lasach”.
Pozostałe informacje:
Data urodzenia biegacza
Miejscowość
Drużyna/Klub
Nr telefonu
Imię i nazwisko biegacza
Uwaga!
Każdy uczestnik imprezy biegowej swoje dane przesyła w osobnym mailu.
Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegów.
Weryfikacja przesłanych danych przeprowadzona zostanie do 19.06.2020 r.
6. KLASYFIKACJA:

W biegu prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna, generalna kobiet i mężczyzn.
Dodatkowo organizatorzy po zakończeniu klasyfikacji, po określeniu liczby uczestników
mogą wprowadzić dodatkowe klasyfikacje wiekowe.
7. NAGRODY:

Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale, które po
ogłoszeniu klasyfikacji będą do odebrania w siedzibie OSiR w Dobrym Mieście.
Organizatorzy po zakończeniu klasyfikacji mogą przyznać nagrody. O sposobie ich
przekazania uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Każdy z uczestników biegu startuje na własną odpowiedzialność.
W czasie pobytu na terenie Nadleśnictwa Wichrowo, w tym na trasie biegu, należy
przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad epidemiologicznych.
Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas biegu.
Organizator nie zapewnia szatni ani toalet.
Organizator nie będzie rozpatrywał ewentualnych protestów.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Szczegółowe bieżące informacje: https://www.facebook.com/events/557656841553853/
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

