Zatwierdzam:

Regulamin happeningowego 4 Biegu I Kampanii Kadrowej
I.
Organizator
1. Organizatorem 4 Biegu I Kampanii Kadrowej jest Świętokrzyska
Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
2. Partnerzy wydarzenia to: Stowarzyszenie Biegacz Świętokrzyski,
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego "MTB CROSS".
II.
Cele
● Upamiętnienie 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego – kultywowanie
wydarzeń z historii Polski.
● Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
● Promocja miasta Kielce.
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III. Termin i miejsce
Bieg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2017 r. w Kielcach.
Długość trasy liczy 5 km.
Start nastąpi na Placu Wolności w Kielcach, spod pomnika Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Szczegółowa trasa biegu dostępna będzie pod adresem www.swietokrzyska.ohp.pl
oraz na stronach internetowych partnerów.
IV. Ogólne zasady biegu
Uczestnikiem biegu happeningowego może być każda osoba, która najpóźniej dnia 12
sierpnia 2017 r. ukończy 16 lat.
Osoby które do dnia 12 sierpnia 2017 r. nie ukończą 16 lat mogą wziąć udział w
wydarzeniu tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Bieg jest organizowany w formie happeningu, nie ma elementu rywalizacji.
W biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu.
Udział w biegu jest bezpłatny.
Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie będą w stanie kontynuować biegu, muszą
zejść z trasy.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość wykorzystania ich w Internecie lub transmisjach
radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich
modyfikowania.

8. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
9. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu miejsca na depozyt, ani nie przewiduje
przebieralni.

V.
Zgłoszenia do biegu
1. Łączna liczba uczestników ograniczona jest do 200 osób.
2. Zgłoszenia odbywają się drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie
internetowej: www.mtbcross.pl
3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11.08.2017 r. do godz. 22.00.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie
przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu.
VI.
Nagrody i świadczenia dla zawodników
1. Dla trzech uczestników, którzy pierwsi dotrą na metę Komendant ŚWK OHP w
Kielcach wręczy puchary.
2. Organizatorzy przewidują również drobne upominki dla najmłodszych zawodników
lub/i osób ubranych w barwy patriotyczne.
3. Warunkiem otrzymania nagród/pucharów jest ukończenie biegu i stawienie się na
ceremonii dekoracji.
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VII.
Postanowienia końcowe
Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się
na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu
przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik
zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz
niniejszego regulaminu.
Uczestnik startuje w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność i przyjmuje do
wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociągającym za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urażeń fizycznych.
Organizator oraz 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 oraz po biegu.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki działań niezgodnych z
Regulaminem, jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego
oznacza, że uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w
Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.

7. Trasa Biegu będzie zabezpieczona przez Policję i wolontariuszy OHP wyposażonych
w kamizelki odblaskowe.
8. Pomoc medyczną zapewni Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i
Transportu Sanitarnego w Kielcach.

