
REGULAMIN Biegu 12h- Ultra Wrocław 2- Przegoń Raka

1. Cel imprezy:
- edukacja na temat profilaktyki onkologicznej
- promocja działalności oraz wsparcie finansowe Stowarzyszenia Kilometry Pomocy
- promocja województwa Dolnośląskiego oraz miasta Wrocław
- popularyzacja biegów długodystansowych
- propagowanie zdrowego trybu życia

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Kilometry Pomocy

Partnerzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego reprezentowany przez Pana Wicemarszałka
Marcina Krzyżanowskiego
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu

3. Termin i miejsce:
10 września 2022(sobota), Stadion Olimpijski we Wrocławiu, godzina 7-19

4. Trasa biegu:
- bieg odbędzie się na pętli o długości ok 1100m(pomiar GPS)
- dystans i czas okrążeń mierzony będzie elektronicznie – za pomocą chipów
- pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora,
- zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować
będzie dyskwalifikacją Zawodnika,
-  każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności,
- zabrania się porzucania śmieci i opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków,
na całej trasie biegu ( pod groźbą kary czasowej lub dyskwalifikacji)
- wszystkie śmieci należy zostawić w punktach kontrolnych w wyznaczonych
do tego pojemnikach lub strefach,
- dokładna mapa trasy z ręcznym pomiarem będzie dostępna na stronie wydarzenia na 2 tygodnie
przed biegiem

5. Warunki uczestnictwa:
- ukończone 21 lat
- poniżej 21 lat za zgodą i na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego za stosownym
oświadczeniem( załącznik nr 1)
- posiadanie aktualnego badania lekarskiego lub podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w
biegu długodystansowym na własną odpowiedzialność
- aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi ukończyć przynajmniej jedną pełną pętlę,
- zwycięzcą biegu jest Zawodnik, który pokona największą liczbę kilometrów w czasie 12h
- drużyna składa się z max. 5 osób w tym min. 1 kobieta



6.  Klasyfikacja i nagrody:
W klasyfikacji generalnej mężczyzn  za miejsca I – VI:
puchar ( nagrody rzeczowe lub finansowe ufundowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki)
W klasyfikacji generalnej kobiet (bieg) za miejsca I –VI:
puchar ( nagrody rzeczowe lub finansowe ufundowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki)
W klasyfikacji generalnej drużyn I- III :
puchar ( nagrody rzeczowe lub finansowe ufundowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki)
Informacja na temat nagród zostanie podana na tydzień przed biegiem

Puchar dla najmłodszej/najstarszej uczestniczki i najmłodszego/najstarszego uczestnika biegu
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

7. Program zawodów:
- 6.00 Otwarcie biura zawodów- weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych
- 7.00 Oficjalny START biegu
- 11.00-19.00 Piknik rodzinny, dmuchańce, gry i zabawy dla dzieci, punkt gastronomiczny,
kawiarenka
- 18.30 Zamknięcie biura zawodów
- 19.00 Oficjalne ZAKOŃCZENIE Biegu
- 19.30 Dekoracja uczestników w klasyfikacji indywidualnej oraaz drużynowej

8. Zgłoszenia
Zgłoszenia należy dokonać przez system zgłoszeń Zmierzymyczas.pl lub w biurze zawodów w dniu
biegu w godz. 6.00-18.30( do biegu można dołączyć w dowolnym momencie biegu)

9. Opłata startowa:
Dobrowolna opłata startowa uiszczona na portalu zmierzymyczas.pl lub w biurze zawodów.
Całość zebranych środków zostanie przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenie Kilometry
Pomocy(stowarzyszenie non-profit organizujące imprezy charytatywne)

10. Uwagi końcowe:
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
- na wyznaczonej trasie biegu mogą przebywać osoby postronne z zachowaniem zasad fair play
- napoje, wyżywienie, opiekę medyczną oraz masaż (od 5 godziny biegu) w czasie zawodów
zapewnia organizator

11. Ochrona danych osobowych:
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej

(zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla
organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel
przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia
i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok
urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki
publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w
tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).


