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Regulamin 

 

24 -godzinna charytatywna  sztafeta   Dla Gracjanka 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem pierwszej w Polkowicach 24 - godzinnej charytatywnej sztafety dla Gracjanka 

Dżusa  są Komitet Społeczny „24 h dla Gracjanka,  Polkowickie Centrum Wolontariatu i 

Centrum Kultury w Polkowicach, oraz  przedstawiciele  środowisk (grup) biegowych, 

wolontariusze. 

 

CEL 

1. Zbiórka pieniędzy na dalsze leczenie i rehabilitację  chorego chłopca.  

2. Upowszechnienie biegania i Nordic Walking  jako najprostszych form ruchu. 

3. Integracja środowiska sportowego. 

 

TERMIN I MIEJSCE 

1.Sztafeta odbędzie się w dniach 8 - 9 sierpnia na terenie stadionu lekkoatletycznego  

   w   Polkowicach . Czas trwania - 24 godziny. 

2.Trasa biegu to pętla o długości 400 m. 

3. Biuro zawodów czynne będzie przez cały czas trwania sztafety, przez całą dobę, na terenie  

    obiektów sportowych w Polkowicach   przy ulicy 3 - go Maja 51. 

4.Oficjalny start odbędzie się  8 sierpnia o godz. 16.00. Zakończenie sztafety będzie miało  

    miejsce o godzinie 16:00 w dniu 9 sierpnia  2020 r.  

5. Ilość przebiegniętych km i kwota zebranych pieniędzy będzie podana do publicznej  

    wiadomości.  

6. Linia startu/ mety oznakowana będzie specjalną bramą. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W imprezie może wziąć udział każdy kto będzie chciał przebiec/przejsć Nordic Walking  

     dystans minimum 400 m (jedno okrążenie stadionu). Maksymalny dystans (wielokrotność  

     okrążeń) jest   nieograniczony (zależny od  predyspozycji uczestnika). 

2. Osoby zainteresowane zapisują się na dowolnie wybraną przez siebie godzinę w trakcie  

     trwania sztafety. 

3. Wszyscy zawodnicy startujący w sztafecie  muszą zostać zweryfikowani w Biurze  

    Zawodów. 

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest złożenie własnoręcznie  

    podpisanego oświadczenia i wniesienie opłaty startowej.  

5. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

6. W sztafecie może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu  

     imprezy ukończyła 16 lat. Osoby poniżej 16 roku życia muszą posiadać pisemną  zgodę   

     prawnego opiekuna. 

7. Organizatorzy przewidzieli również dodatkowe atrakcje. Szczegóły na profilu fb  

    wydarzenia. 

8. Wydarzenie zorganizowane zostanie z zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie z  

przepisami dot. koronawirusa 

 

 

ZGŁOSZENIA 

1.  Zgłoszenia do imprezy będą prowadzone w formie elektronicznej.  

2. Opłata startowa za udział w imprezie wynosi minimum 30 zł,  
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3. Opłatę startową  należy uiścić wrzucając pieniądze do puszek.  

4. W ramach wpisowego każdy zawodnik  otrzyma  pamiątkowy medal i numer startowy.  

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, dla  

     potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników akcji oraz do   

     wykorzystania wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy   

    zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  

    Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami   

    określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst   

    jednolity: Dz. U. Z 2002r., Nr 101 poz 926. Administratorem danych osobowych jest  

    Organizator. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązuje niniejszy regulamin. 

2.Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

3.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

4.W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

5.Numer główny do Biura Biegu: Bogusław Godlewski 785 80 42 95. 

.  

 
 


