REGULAMIN
VIII WIECZORNEGO BIEGU NA GÓRĘ ŻAR
17.09.2015 sobota
ZKL Żar - Międzybrodzie Żywieckie
I
-

CEL IMPEZY
popularyzacja biegów górskich
promocja trasy narciarskiej Góry Żar

II.
ORGANIZATORZY
- PKL S.A - ZKL-Żar Międzybrodzie Żywieckie
- Pizza Dominium
- Kazimierz Hojdys – dyrektor biegu
III.
IV.
V.
-

SPONSOR GŁÓWNY
PKL S.A ,PGE SA
PARTNER ZAWODÓW
Restauracja PIZZA DOMINIUM ,
SklepBiegacza
Pensjonat Słoneczny Stok

TERMIN I MIEJSCE
17 wrzesień 2016 ( sobota ) Międzybrodzie Żywieckie –woj. śląskie
biuro zawodów – budynek dolnej stacji kolei ,czynne w dniu biegu od godziny 17.00 do
godziny 19.00
START o godz. 19.30 poniżej dolnej stacji kolei – obok hangarów GSS Żar
META - Góra Żar obok restauracji Pizza Dominium
Zakończenie – Górna Stacja kolei

VI.
DYSTANS – TRASA BIEGU
- trasa będzie wytyczona wzdłuż trasy narciarskiej Góry Żar. Oświetlona oraz nagłośniona o
przewyższeniu ok.350 m. Długość trasy ok 3 km.
- ilość uczestników nie jest ograniczona ilościowo ani wiekowo.
- organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia imprezy, zawodnicy pełnoletni startują
na własną odpowiedzialność ,młodzież do 18 roku życia za zgodą rodziców wyrażona na piśmie i
złożoną w biurze Organizatora przed startem.
VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
- uczestnik obowiązany jest do zapłaty 30 zł w dniu zawodów
- wpisowe obejmuje : gorący posiłek ,napoje ,pamiątkową koszulkę (dla 100 zawodników,
którzy dobiegli na metę)
- zgłoszenia przyjmowane telefonicznie codziennie w godzinach od 8.00 – 16.00 pod nr.
telefonu : 18 531 00 12 i SMS –em pod nr tel.kom. 605 464 545 Jarosław Dajda lub
gora.zar@pkl.pl .Dodatkowe informacje na stronie www.pkl.pl
- Uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych oraz wizerunek dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust.Nr 133 poz.883)

VIII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
- Organizator zobowiązuję się do : zapewnienia opieki medycznej oraz pomieszczenia do
przebierania

IX.
-

NAGRODY
nagroda finansowa w kategorii generalnej mężczyzn i kobiet:
Kobiety:
1. Miejsce - 300 zł.
2. Miejsce - 250 zł.
3. Miejsce - 150 zł.
4. Miejsce - 100 zł.
5. Miejsce - 100 zł.
6. Miejsce - 100zł

Mężczyźni:
1. Miejsce - 300 zł.
2. Miejsce – 250 zł.
3. Miejsce – 150 zł.
4. Miejsce - 100 zł.
5. Miejsce - 100 zł.
6. Miejsce - 100zł
- puchary za miejsca I-III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn, dyplomy od I-VI
- dodatkowo losowanie nagród odbędzie się po zakończeniu zawodów wśród wszystkich
zawodników ,którzy ukończą bieg. Warunkiem odebrania nagrody jest pokazanie numeru
startowego.
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora głównego PKL S.A ,PGE S.A
- nagrody rzeczowe ufundowane przez sklep biegacza
- w biegu nie ma podziału na kategorie wiekowe
-nagrody specjalne dla najmłodszych uczestników biegu
X. REKLAMACJE
- reklamacje mogą być składane w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zawodów w formie
pisemnej na adres Polskich Kolei Linowych ul. Krupówki 48 34-500 Zakopane.
- reklamacje rozpatruje główny sędzia zawodów
XI. ZAKAZY
- Zabrania się startu z kijami (nordic walking) ze względów bezpieczeństwa
- Zabrania się uczestnictwa pod wpływem alkoholu i środków odurzających

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- bieg odbędzie się bez względu na pogodę
- organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubione rzeczy

ZAPRASZAMY NA WSPANIAŁĄ IMPREZĘ
RYWALIZACJA SPORTOWA ODBĘDZIE SIĘ PRZY
MUZYCE ORAZ OŚWIETLONEJ TRASIE BIEGU !!!

www.pkl.pl
www.maratonyplskie.pl
www.biegigorskie.pl
www.sklepbiegacza.pl

