Regulamin Biegu Rodzinnego
37. Uliczny Bieg Sylwestrowy – Trzebnica 2021

I. ORGANIZATOR
•

Gmina Trzebnica

•

Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój, Kościelna 9, 55-100 Trzebnica

•

Gminne Centrum Sportu Trzebnica-Zdrój, Gminne Centrum Kultury i Sztuki,

II. CEL
•

popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku
i aktywności ruchowej wśród rodzin,

•

promocja aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Trzebnica,

•

kontynuacja corocznej imprezy biegowej w Trzebnicy, w warunkach zimowych,

•

sportowe pożegnanie mijającego i powitanie Nowego Roku.

III. KONTAKT
•

Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój

•

tel. 71 312 11 71 / biegsylwestrowy@mcs.trzebnica.pl

•

Strona internetowa biegu: www.biegsylwestrowy.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE, UCZESTNICY
•

Bieg Rodzinny odbędzie się dnia 31.12.2021 (piątek) od godziny 11:00

•

miejsce centralne zawodów: Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa w Trzebnicy,
ul. 3 Maja

•

w biegu może wziąć udział każdy bez względu na wiek, w szczególności dzieci z rodzicami,
dziadkami, opiekunami prawnymi,
na mecie Biegu Rodzinnego, nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się
udział, a nie wynik.

•

V. ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI
•

zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w godz. 8:00-10:30, w namiocie
Organizatora, zwanym biurem zawodów, które znajdować się będzie przed głównym
wejściem do Gminnej Hali Sportowo-Widowskowej przy ul. 3 maja w Trzebnicy,

•

w biurze zawodów dostępne będą druki deklaracji/oświadczeń, konieczne do podpisania,

•

udział w biegu oraz przedłożenie oświadczenia/deklaracji osób biorących udział w biegu
jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

•

udział w Biegu Rodzinnym jest bezpłatny.

VI. NAGRODY
•

każda rodzina biorąca udział w biegu otrzyma medal oraz drobny upominek.

VII. UWAGI KOŃCOWE:
•

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
po biegu,

•

we wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator,

•

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,

•

uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych Organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
w materiałach informacyjnych.

