BIEG W RAMACH X-TREMALIÓW 2018 ORGANIZOWANY PRZEZ
ZARZĄD JUWENALIÓW UEK 2018 I HUSARIA RACE TEAM
Kraków – 7 maja 2018 r.
REGULAMIN

I. ORGANIZATOR
●
●

Zarząd Juwenaliów UEK 2018, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,
reprezentowany przez Michała Celeja
Organizator powołuje komitet organizacyjny. W Komitecie organizacyjnym są:
Aleksandra Kalka, Alex Noworyta, Klaudia Braś, Krzysztof Kaszubowski, Marta
Kordek, Martyna Omielska, Tomasz Wnuk

II. PARTNER
●

Grupa April Daria Zabiegaj, która jest w posiadaniu znaków towarowych Husaria
Race Team, http://husariaraceteam.pl/.

III. MIEJSCE I TERMIN
●

Błonia Zabierzowskie
https://www.google.pl/maps/place/B%C5%82onia+Zabierzowskie/@50.1041857,
19.8152637,
702m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47165854383a3771:0xe541c3276a82295b!
8m2!3d50.10 41857!4d19.8174524
●
Biuro zawodów czynne w dniu 7 maja 2018 roku w godzinach 16:00 – 21:00,
●
PROGRAM:
16:00 - otwarcie biura zawodów,
16:10 - 16.50 nauka pokonywania przeszkód wraz z trenerami,
17:00 - start zawodów,
20:00 - przewidywany czas zakończenia zawodów,
20:15 - ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców,
20:30 - podziękowania i pożegnanie uczestników.

IV. REJESTRACJA I OPŁATA STARTOWA
-

● Zapisy do zawodów na stronach:
w przypadku zapisów indywidualnych: http://www.festiwalbiegowy.pl/rejestracja-Xtremalia/index.php/rejestracja/index
w przypadku zapisów drużynowych:

http://www.festiwalbiegowy.pl/rejestracja-X-tremalia/index.php/rejestracjagrupowa
od 8 kwietnia do 3 maja 2018 roku,
● Opłata startowa wynosi:
- w przypadku zapisów indywidualnych:
a) Bieg na trasie o długości 3 km - 55 zł
b) Bieg na trasie o długości 6 km - 65 zł
- w przypadku zapisów drużynowych:
c) Bieg na trasie o długości 3 km - 45 zł
d) Bieg na trasie o długości 6 km - 55 zł
Opłata w przypadku drużyn jest naliczana automatycznie za wszystkie osoby w grupie.
Dlatego przykładowo za 3 os. na dystansie 6km należy uiścić jednorazową opłatę za
wszystkie zapisane osoby.

V. TRASA BIEGU
●
●
●

Trasy o długościach 6 km i 3 km zlokalizowane są na terenie Błoń Zabierzowskich
i terenów przyległych.
Na trasach znajdują się przeszkody naturalne: wodne, dzika roślinność, strome
podbiegi oraz sztuczne: liny, zasieki, ściany, opony i inne zbudowane.
Uczestnik biorący udział przemieszcza się po wyznaczonej do tego trasie.
Opuszczenie trasy jest karane dyskwalifikacją.

●

Uczestnik, któremu nie udało się pokonać przeszkody wykonuje karne zadanie. Nie
wykonanie odpowiedniej ilości powtórzeń ćwiczenia jest karane dyskwalifikacją. Źle
wykonane nie zostaną naliczone.

●

Poprawności przebiegu trasy pilnują wolontariusze. Mają prawo do dyskwalifikacji
zawodnika, który nie stosuje się do ich decyzji.

VI. KLASYFIKACJA BIEGU
●

Generalna wszystkich uczestników oraz osobno kobiety i mężczyźni.

VII. NAGRODY, UPOMINKI I INNE ŚWIADCZENIA
●
●
-

Nagroda dla najszybszej kobiety, najszybszego mężczyzny oraz dla najszybszej
drużyny z klasyfikacji generalnej na poszczególnych trasach.
W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:
prawo do wzięcia udziału w biegu,
podstawową opiekę medyczną,
możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie,
upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu przy czym otrzymuje go tylko
Uczestnik, który dotrze do mety; warunkiem otrzymania nie jest pokonanie
wszystkich przeszkód.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
●
●
●

●
●

Potwierdzeniem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej i wykonanie
przelewu na adres otrzymany po zarejestrowaniu się na stronie.
Opłatę startową należy uiścić w przeciągu 72h od momentu dostania maila
potwierdzającego zapisy, jednak nie później niż 3 maja 2018 r.
W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie, które przed startem dokonały
opłaty startowej i podpisały oświadczenie o właściwym stanie zdrowia i udziale
w zawodach na własna odpowiedzialność.
Zabronione jest udział pod wpływem alkoholu, środków dopingujących oraz środków
odurzających.
Zabronione jest stosowanie obuwia z kolcami.

IX. BEZPIECZEŃSTWO
●
●
●
●

Organizator dokłada wszelkich starań by zapewnić uczestnikowi bezpieczeństwo
podczas zawodów.
Podczas zawodów mogą wystąpić kontuzje w tym otarcia, stłuczenia, złamania.
Uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za
kontuzje.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na wypadek wypadku podczas trwania
imprezy.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
●
●

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu
przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia,
nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania
listy startowej a także wyników biegu, w którym startował. Dane osobowe
Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
● Organizator zapewnia, że dane osobowe nie będą przechowywane.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
●
●
●
●

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Organizator ma prawo odmówić udziału bez podania przyczyny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże oraz straty materialne
powstałe na skutek udziału w imprezie.
Organizator oraz wolontariusze mają prawo zdyskwalifikować zawodnika łamiącego
niniejszy regulamin zawodów.

●

●
●

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, organizatorzy nie dokonują zwrotu
opłaty startowej. Istnieje możliwość przepisania uczestnictwa na inną osobę
najpóźniej 3 dni przed datą biegu, o ile imiennie wskazany uczestnik zgłosi to
Organizatorom, a osoba wskazana wyrazi na to zgodę.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia miejsce, gdzie można się przebrać i umyć.

Aktualizacja regulaminu dnia 10.04.2018 r.

