Regulamin II Wleński Bieg Po Sztabkę Złota 2017
I Organizator
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu
Celem konkursu jest:
• promocja Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i turystycznych walorów gminy Wleń
• propagowanie rekreacji i biegów amatorskich
• integracja sympatyków biegów rekreacyjnych
II Trasa
Wleń: start- plac przy ul. Wojska Polskiego– droga powiatowa kierunek Lwówek Śląski- droga powiatowa
kierunek Łupki /Pałac Lenno/Zamek Lenno – droga gminna ulica Górska, Pocztowa, Szkolna, meta- plac przy ul.
Wojska Polskiego, dystans ok. 4,5 km
III Miejsce i warunki organizacji konkursu
1. II Wleński Bieg Po Sztabkę Złota 2017 odbędzie się 25 czerwca 2017 o godz. 16.55 w ramach Dni Wlenia
2017- Biegnij, płyń, graj! na wyznaczonym przez organizatora odcinku w miejscowości Wleń/Łupki na trasie:
START/META plac przy ul. Wojska Polskiego
2. Wręczenie nagród odbędzie się ok. godz. 18.30 na estradzie wydarzenia/ plac przy ul. Wojska Polskiego
3. Organizator dopuszcza odwołanie lub przesunięcie terminu biegu.
IV Uczestnicy biegu
1. II Wleński Bieg Po Sztabkę Złota 2017 jest adresowany do osób, które ukończyły 16 lat oraz przedstawią
oświadczenie o przeciwskazaniach zawodnika
2. Bieg odbędzie się równolegle w dwóch kategoriach: kobiety/mężczyźni
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego dotarcia na miejsce zawodów, do stawienia się na odprawie
technicznej przed zawodami 30 min. przed rozpoczęciem biegu, w miejscu wskazanym przez Komisję
Sędziowską/ Plac przy ulicy Wojska Polskiego
6. Uczestnicy otrzymają od organizatora numery startowe, które należy zwrócić Komisji Sędziowskiej na mecie.

Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, Chopina 2, 59-610 Wleń
www.oksit.wlen.pl oksit.wlen@gmail.com 757136268 facebook www.facebook.com/OKSiT-Wleń

V Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy biegu zobowiązani są wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 16 czerwca 2017., formularz
dostępny będzie:
- w Sekretariacie Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, Chopina 2
- na stronie internetowej OKSiT www.oksit.wlen.pl
Poprawnie wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: oksit.wlen@gmail.pl w tytule ,, II Wleński
Bieg Po Sztabkę Złota 2017", listownie na adres: OKSiT , ul. Chopina 2, 59-610 Wleń, z dopiskiem ,, II Wleński
Bieg Po Sztabkę Złota 2017" bądź osobiście w sekretariacie OKSiT, Chopina 2.59-610 Wleń pn.-pt. godz. 8.3015.30
2. Udział w biegu następuje na podstawie zgłoszenia uczestnika na zasadach podanych w Regulaminie.
3. W wyjątkowych sytuacjach Komisja Sędziowska dopuszcza możliwość uczestnictwa w Biegu zawodników
zgłoszonych najpóźniej godzinę przed startem.
4. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz wodę na punktach kontrolnych Biegu
VI. Koszty uczestnictwa
Udział w II Wleńskim Biegu Po Sztabkę Złota 2017 jest bezpłatny
VII. Rozstrzygnięcie
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Sędziowska, powołana przez organizatora.
2. Zadaniem Komisji jest wytypowanie zwycięzców w kategoriach: kobiety/mężczyźni
3. Informacja o zwycięzcach będzie zaprezentowana w materiałach promocyjnych Gminy Wleń oraz OKSiT we
Wleniu.
VIII. Nagrody
1. Uczestnicy II Wleńskiego Biegu Po Sztabkę Złota 2017 będą ubiegać się o nagrody ufundowane przez
organizatorów Biegu.
Główna nagroda SZTABKA ZŁOTA– za zajęcie I miejsca w zawodach w kategoriach: kobiety/mężczyźni
Za zajęcie II i III miejsca- srebrne monety Mennicy Polskiej
2. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
IX. Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:
Zawodnicy poruszają się po specjalnie przygotowanej trasie oznaczonej znakami i taśmami.
X Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu biegu.
2. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w
niniejszym regulaminie.
3. Organizator ma prawo do utrwalenia wizerunku zawodników za pomocą urządzeń do rejestracji dźwięku i
obrazu oraz aparatów fotograficznych i ich publicznego odtwarzania i wykorzystania na łamach prasy, telewizji,
radia, internetu, w materiałach promocyjnych.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dziennik Ustaw nr. 133,
poz. 883).
5. Organizatorzy nie zwracają zawodnikom kosztów przyjazdu na Bieg
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za pozostawione rzeczy.
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