LETNIA ZADYMA W ŚRODKU ZIMY
5 km
I.CEL IMPREZY
1. Zbiórka funduszy na 25 Finał WOŚP
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja terenów rekreacyjnych miasta Kielce.
II.TERMIN I MIEJSCE
1. Start biegu – 15 stycznia 2017 roku, start godzina 11:00
2. Miejsce biegu – centrum miasta KIELCE
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
III. ORGANIZATOR
1. Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie
2. Echo Dnia
3. Biegam Bo Muszę w Kielcach
IV.ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 14 stycznia 2017 roku ukończą 16 lat.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę
rodziców (lub prawnego opiekuna) na udział w Biegu.
3. Do biegu zostaną dopuszczeni Zawodniczki i Zawodnicy, którzy:
- dokonają zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez stronę www.datasport.pl
- dokonają zgłoszenia w Biurze Zawodów na godzinę przed biegiem.
- podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość
- dokonają odbioru numeru startowego w Biurze Zawodów.
- podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (osoby
pełnoletnie).
4. Bieg rozgrywany będzie wspólnie z podziałem na płeć..
5. Limit uczestników -999 osób.
6. O kolejności zawodników decyduje czas brutto
7. Wyniki z czasami każdego uczestnika będą dostępne na stronie internetowej
www.kieleckadycha.p
V.ZASADY FINANSOWANIA
1. Wpisowe w całości przeznaczone zostanie na WOŚP – 10 zł.
2. Płatność przed biegiem w Biurze Zawodów
VI.NAGRODY
1. Dla pierwszych trzech mężczyzn i kobiet przeznaczone są puchary oraz drobne
nagrody.
2. Dla pierwszych 100 osób przeznaczone są okolicznościowe medale.
VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność po wcześniejszym podpisaniu
oświadczenia .
2. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
3. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
prowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie
lub po biegu.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki działań niezgodnych z
Regulaminem, jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.

6. Odpowiedzialność organizatora wygasa wraz z zakończeniem biegu rynku w
Kielcach.
7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w
materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
8. Depozyt i szatnie dla zawodników znajdują się w namiotach na Rynku.
9. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego i
organizatora.

