REGULAMIN
Biegu dla Hospicjów (MINI MARATON)
Wrocław, 21 luty 2016 roku
I. CEL
1. Wsparcie finansowe Hospicjum Domowego przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we
Wrocławiu, 54-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12 i Hospicjum Stacjonarnego pw. Świętego Jana
Bożego ,51-128 Wrocław, ul. Poświęcka 8a
2. Propagowanie w społeczeństwie opieki hospicyjnej
3. Upowszechnianie i popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
II. ORGANIZATOR
1. FUNDACJA HOSPICYJNA – 50-417 Wrocław, ul Traugutta 57/59, tel. 668 115 667
e-mail: fundacja@hospicjum.wroclaw.pl , strona: www.hospicjum.wroclaw.pl.
2. Współorganizatorzy i partnerzy:
• Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław,
• Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
• Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
• Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg dla Hospicjów (Mini Maraton) rozpocznie się 21 lutego 2016 roku o godz. 11.00 na
terenie Stadionu Olimpijskim al. I. J. Paderewskiego 35.
2. Na start zawodnicy muszą zgłosić się do godziny 10.30
3. Podczas trwania zawodów trasa biegu jest zamknięta dla ruchu kołowego, za wyjątkiem służb
organizatora.
4. Trasa i dystans:
1) START i META - biegu jest na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu .
2) Trasa biegu: Start Biegu – aleja południowa Stadionu Olimpijskiego ( biegnąca w kierunku
ul. Mickiewicza ) 20 metrów przed aleją między starym a nowym basenem→ al. zachodnia
Stadionu Olimpijskiego ( biegnąca w kierunku ul. Paderewskiego → skręt w prawo w drogę
wewnętrzną pomiędzy Stadionem Olimpijskim, a Stadionem Lekkoatletycznym → aleja w
Parku Wronim→ skręt w prawo na wał wzdłuż Odry → skręt w prawo w drogę wewnętrzną
Stadionu Olimpijskiego (al. wschodnia Stadionu Olimpijskiego) → skręt w lewo na al.
południową Stadionu Olimpijskiego → Meta Biegu
3) Długość trasy – około 4,219 km.
4) 70% trasy biegu posiada nawierzchnię asfaltową, 30% nawierzchnię szutrową (wały wzdłuż
Odry).
5. Organizator zapewnia przebieralnie, toalety oraz depozyt, które mieszczą się na terenie AWF
Wrocław (Hol Hali Wielofunkcyjnej). Odzież zapakowaną do oznakowanych przez organizatora
worków można będzie przekazać do depozytu w godzinach od 10.00 do 10.50, a odebrać po
biegu nie później jak do godziny 12.30.
IV. UCZESTNICTWO
1. W biegu mogą wziąć udział osoby urodzone w 2002 roku i starsze.
2. Przystąpienie do biegu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika oraz
przez opiekunów prawnych uczestnika biegu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w biegu.
3. Warunkiem udziału jest zgłoszenie do Biegu w dniach od 18 stycznia do 20 lutego 2016 roku
oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przedstawienie aktualnego badania
lekarskiego dopuszczającego do udziału w biegach. W przypadku braku badań lekarskich tylko
uczestnik pełnoletni może oświadczyć, że nie ma jakichkolwiek przeciwskazań do udziału
w biegu.
4. Zgłoszenia nadesłane inną drogą, niż drogą elektroniczną nie będą przyjmowane, a uczestnik
nie będzie brał udziału w biegu.

5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich
rodziców lub ustawowego opiekuna do udziału w biegu i osobistego złożenia podpisu pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
6. Przy dokonywaniu zapisu do biegu każdy uczestnik musi posiadać aktualny dokument
tożsamości ze zdjęciem.
7. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór sportowy. Wszyscy zawodnicy biorący udział
w biegu muszą posiadać numer startowy przypięty do przodu koszulki.
8. W Biegu dla Hospicjów (Mini Maratonie) obowiązywać będzie limit nieprzekraczający
w całości 500 zawodników .
V.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną w dniach od 18 stycznia
2.

3.
4.
5.
6.

7.
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do 20 lutego 2016 roku lub do wyczerpania limitu uczestników – formularz zgłoszeniowy
dostępny będzie http://timekeeper.pl/zawody/
Za pełne zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności :
a. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej
http://timekeeper.pl/zawody/
b. Dokonanie opłaty za pakiet startowy w wysokości 35 złotych (słownie : trzydzieści pięć)
na konto Fundacji Hospicyjnej w Banku PKO BP SA IV O/Wrocław o numerze: 63 1020
5242 0000 2802 0153 2605 (w tytule przelewu należy wpisać „opłata za pakiet startowy
Biegu dla Hospicjów (Mini Maraton) oraz podać imię, nazwisko zawodnika oraz rok
urodzenia. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Data wykonania ostatniej z w/w
czynności decyduje o terminie dokonania pełnego zgłoszenia.
Pakiet startowy otrzyma 500 osób, które pierwsze dokonają pełnego zgłoszenia (czyli wypełni
formularz i dokona opłaty).
Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.
Za sprawdzenie badań lekarskich zgłoszonych niepełnoletnich uczestników biegu
odpowiedzialność ponoszą zgłaszający rodzice i opiekunowie prawni.
Zgłoszenie udziału w Biegu dla Hospicjów (Mini Maratonie) jest potwierdzeniem zapoznania się
z niniejszym regulaminem, zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wypełnieniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników niezbędnych w celu realizacji regulaminu.
Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania
oraz usuwania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze
zm.). Administratorem danych osobowych jest organizator.
Zgłoszenie do biegu stanowi zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez
sporządzenie, utrwalenie, przekształcenie i rozpowszechnianie przez Fundację Hospicyjną
w celu rozpowszechniania informacji o imprezie Bieg dla Hospicjów (Mini Maraton) przy
wykorzystaniu środków masowego przekazu, w tym telewizji, radia, prasy, Internetu; zgodnie z
treścią niniejszego regulaminu.
Sekretariat biegu będzie funkcjonował w holu Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław, przy
al. I. J. Paderewskiego 35, PL 51-612 Wrocław w dniu zawodów 21 lutego w godz.
08.00 - 10.50:
1) Sekretariat biegu będzie prowadził weryfikację zawodników, wydawał numery startowe
i pamiątkowe koszulki.
2) Warunkiem pozytywnej weryfikacji zawodników, jest:
a) zgłoszenie się do sekretariatu biegu w godzinach pracy opisanych powyżej wraz
z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby nieposiadające dokumentu ze zdjęciem
nie otrzymają numerów i koszulek.
b) osobiste stawiennictwo rodzica lub opiekuna prawnego i złożenie oświadczenia
(załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) .
c) odebranie numeru startowego i pamiątkowej koszulki.
Informacje o biegu można otrzymać:
1) Na stronie Fundacji Hospicyjnej - hospicjum.wroclaw.pl
2) http://timekeeper.pl/zawody/

VI.

KLASYFIKACJA

1. W
Biegu dla Hospicjów (Mini Maratonie) będzie
i klasyfikacja mężczyzn.

prowadzona klasyfikacja kobiet

VII. NAGRODY
1. Każdy uczestnik biegu otrzyma przed startem numer startowy oraz pamiątkową koszulkę.
2. 3 najlepsze kobiety oraz 3 najlepszych mężczyzn otrzyma dyplom oraz nagrody.
VIII. FINANSOWANIE
1. Koszty organizacji Biegu dla Hospicjów (Mini Maratonu) pokrywa Fundacja Hospicyjna oraz
partnerzy i instytucje wspomagające: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, MCS Wrocław, AWF Wrocław.
2. Wszystkie wpływy z opłat za pakiet startowy zostaną przekazane na potrzeby Chorych z
Hospicjum Domowego przy DCO oraz Hospicjum Stacjonarnego pw. Św. Jana Bożego.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
2. Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie biegu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom biegu do wglądu na stronie internetowej
www.hospicjum.wroclaw.pl.
5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
6. Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1.
7. Pisemne protesty przyjmuje Sekretariat Biegu na mecie do 1 godziny w dniu przeprowadzenia
biegu. Protest będzie rozpatrywany w terminie do 1 godziny od przyjęcia.

