Regulamin biegu przełajowego 27 maja 2017r.
1. CELE:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej,
Promocja Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.,
2. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
3. PARTNERZY:
1. Firma Aqua-Fit Anna Figarska
3. BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajdować się będzie przy Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Winogronowa 32, 55-300
Środa Śląska, tel.: 884-676-151
Biuro będzie otwarte w godzinach 13:00-14:30, w celu rejestracji zawodników i wydawania numerów
startowych,
4. TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się 27 maja 2017 roku o godz. 15:00. Bieg ma charakter crossowy.
Długość trasy wynosi około 6 km . Trasa nie jest certyfikowana. Trasa prowadzi ścieżkami
nierównymi, o zmiennym charakterze, 90% to drogi polne, o nawierzchni kamienistej, piaszczystej i
trawiastej.
Start i meta przy Średzkim Parku Wodnym.
5. LIMIT CZASU:
Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy dla uczestników biegu – 50 minut.
6. UCZESTNICTWO I OPŁATA STARTOWA:
1.Uczestnikiem biegu może być każdy, kto w dniu biegu będzie miał ukończone 16 lat (osoby
niepełnoletnie muszą mieć zgodę swojego ustawowego opiekuna), dokonał zapisu i uiścił opłatę
startową.
2. Opłata startowa wniesiona do 23 maja 2017r. wynosi 20 zł. Po tym terminie możliwa jest tylko
opłata w dniu zawodów, która wynosi 30 zł i jest płatna wyłącznie gotówką.
Dane do płatności: Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska
Numer konta do wpłat Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej nr 23 9589 0003 0000 2671 2000 0010
W tytule przelewu należy wpisać „Bieg Przełajowy imię i nazwisko uczestnika biegu”.
Każdy uczestnik, który dokona wpłaty wpisowego w biurze siedziby otrzyma paragon fiskalny. Po
dokonanej wpłacie wpisowego przelewem bankowym, paragon fiskalny, będzie do odebrania w
biurze siedziby organizatora po okazaniu dowodu wpłaty. Faktura będzie wystawiana na życzenie
klienta.
Istnieje możliwość wpłacenia wpisowego w biurze administracji OSIR Sp. z o.o. zlokalizowanego przy
ul. Winogronowej 34 w Środzie Śląskiej w budynku Średzkiego Parku Wodnego.

3. Limit startujących- 150 osób (z dokonaną opłatą startową). Informacje o aktualnej ilości
zawodników będą dostępne na stronie www.osirsrodaslaksa.pl oraz na FB
https://www.facebook.com/sredzkiparkwodnyoficjalnyportal
Zapisy mailowe przyjmowane są do 23 maja 2017r. W przypadku wolnych miejsc zapisy będą
możliwe w dniu biegu w biurze zawodów.
4. W przypadku rezygnacji ze startu, wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. W dniu biegu w biurze zawodów zawodnicy zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości
oraz złożenia i podpisania oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach, a także że biorą w nich
udział na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod warunkiem
złożenia podpisu na karcie zgłoszenia przez ich ustawowego opiekuna (podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101, poz.1095) .
6. Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić na czas biegu
na koszulkach z przodu. Zawodnicy bez numerów startowych lub z numerami umieszczonymi
niezgodnie z regulaminem nie zostaną sklasyfikowani.
7. Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal.

7. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: zgloszenia@osirsrodaslaska.pl. W celu
zgłoszenia się należy podać: imię, nazwisko, wiek (datę urodzenia) oraz opcjonalnie miasto i nazwę
klubu.
Do zgłoszenia mailowego należy dołączyć potwierdzenie przelewu wpisowego. W przypadku
przelewów bankowych dokonanych w dniach 22-23 maja 2017r., potwierdzenie dokonania przelewu
należy przynieść ze sobą i okazać w biurze zawodów. W innym wypadku uczestnik będzie musiał
opłacić wpisowe na miejscu w biurze zawodów, gotówką, bez względu na dokonany przelew.
W przypadku zgłoszeń w dniu biegu opłata startowa jest płatna tylko gotówką w kwocie 30 zł.
8. KATEGORIE I NAGRODY:
1. Klasyfikacja biegu odbędzie się w dwóch kategoria OPEN kobiet i OPEN mężczyzn – nagrody
rzeczowe, puchary za miejsca 1-3.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii.
3. Dekoracja zwycięzców rozpocznie się około godz. 15:30 na Centrum Sportu i Rekreacji.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, za wyjątkiem sytuacji wystąpienia kataklizmu
naturalnego.
2.Organizator zapewnia pomoc medyczną.
3.Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i podejmuje związane z tym ryzyko.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie przed
i po imprezie.
5.Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione
podczas imprezy.
6.Trasa nie jest zamknięta dla ruchu turystycznego.
7.Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w

celach relacji z imprezy i jego promocji w Internecie, prasie i telewizji.
8. Przebieralnia, prysznice i toalety będą dostępne na terenie Centrum Sportu i Rekreacji.
9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
10. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych
biegaczy,
11. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach,
wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach, z wózkiem lub ze zwierzętami,
12. Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach,
13. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, w tym służb porządkowych, wolontariuszy oraz obsługi z ramienia organizatora,
14. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów
ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego,
15. W przypadku skracania dystansu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany,
16. Prawo ostatecznej interpretacji regulaminu przysługuje tylko organizatorowi.

