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REGULAMIN

1. Cel
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
Promocja Mazurskiego Siedliska Kruklin
Integracja biegaczy z całej Polski
Promocja Powiatu Giżycko
Biegowe zakończenie roku 2013
2. Organizator
Mazurskie Siedlisko Kruklin
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sport z Kulturą” ZSO Wydminy
3. Termin i miejsce
29.12.2013 godz. 12:00 Mazurskie Siedlisko Kruklin, Kruklin 47, 11-500 Giżycko
4. Dystans, trasa
Bieg odbędzie się na dystansie ok. 10 km ( 3x3333m). Start i meta zlokalizowane będą na terenie
Mazurskiego Siedliska Kruklin. 90 % trasy to drogi gruntowe. Mamy nadzieję, że będzie dużo
śniegu, piękne, zimowe słońce i ok. – 5  C ;)
5. Forma
W tym biegu miejsce na mecie, ani czas nie będą najważniejsze. Czas zmierzymy ręcznie, ale
nagród dla najszybszych nie przywidujemy. Wyniki udostępnimy jeszcze w starym roku. Zero
rywalizacji, 100% dobrej zabawy i świąteczno-sylwestrowej atmosfery!
6. Zgłoszenia
drogą elektroniczną do dnia 24 grudnia 2013r.

Formularz zgłoszeniowy http://timepro.pl/form/201319
Limit uczestników - 150 osób - decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenia wpisowego
7. Wpisowe
35 zł do 15 grudnia 2013r.*
50 zł po 15 grudnia 2013r.*
* Każdy uczestnik otrzyma bon 50pln od Partnera Technicznego, firmy sklepbiegowy.com
Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sport z Kulturą” ZSO Wydminy
11-510 Wydminy, ul. Grunwaldzka 94
95 1090 2792 0000 0001 2016 4495 – Bank Zachodni WBK
W tytule przelewu należy wpisać:
Imię, nazwisko „ I Mazurski Bieg Sylwestrowy 2013”
8. Uczestnictwo
W biegu udział wezmą osoby, które do dnia 29.12.2013 ukończą 18 lat. Warunkiem dopuszczenia
do biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w
biegu na własną odpowiedzialność.

9.

Nagrody, świadczenia
- Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal/statuetkę i butelkę okolicznościowego szampana,
- Każdy uczestnik otrzyma bon na sprzęt sportowy o wartości 50 pln,
- Sześciu najlepiej przebranych biegaczy otrzyma bony na sprzęt sportowy o wartości 250 pln!,
- Trzy najliczniejsze kluby otrzymają puchary,
- Po biegu odbędą się konkursy wiedzy o bieganiu z nagrodami od wydawnictwa GALAKTYKA,

10. Finansowanie
Koszty organizacyjne ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy.
11. Ubezpieczenie
Organizator nie ubezpiecza uczestników I Mazurskiego Biegu Sylwestrowego.
12. Postanowienia końcowe
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Dane osobowe uczestników biegu
mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku i akceptację regulaminu. Zdjęcia
wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat
końcowy, plakat, informacje prasowe, relacje foto/video itp.). Organizator zastrzega sobie prawo
zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu
należy do organizatora.

Organizator

