REGULAMIN
I ŻMIGRODZKI BIEG NOWOROCZNY
1. CEL:
- Sportowe rozpoczęcie roku
- Popularyzacja zdrowego stylu życia
- Prezentacja terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie jako miejsca spędzania
wolnego czasu
- Promocja leśnych kompleksów i ścieżek edukacyjnych Doliny Baryczy
- Integracja środowiska pasjonatów biegania.
2. ORGANIZATORZY:
- Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
- Gmina Żmigród

3. TERMIN I MIEJSCE:
- 01.01.2021 (piątek)
- Godzina 12:00
- Zespół Pałacowo Parkowy w Żmigrodzie przy ul. Parkowej
W związku z obecną sytuacją epidemiczną w naszym kraju organizatorzy mogą odwołać bieg.
O ewentualnym odwołaniu biegu organizatorzy poinformują na swoich stronach internetowych
i portalach społecznościowych.
4. TRASA I DYSTANS:
Ścieżki Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie o długości 4,2km – mapka w załączeniu.

5. UCZESTNICTWO:
Bieg jest otwarty dla wszystkich tych, którzy ukończyli 14 lat. Każdy uczestnik musi podpisać
oświadczenie o braku przeciwwskazań i udziale na własną odpowiedzialność. Osoby
niepełnoletnie w wieku od 14 do 18 lat są zobowiązanie do posiadania pozwolenia od rodziców
lub prawnych opiekunów na udział w biegu.

6. ZGŁOSZENIA:
Zapisy obywać się będą w dniu zawodów na miejscu startu (rozpoczęcie pracy biura zawodów godzina przed startem). Przy zapisie każdy z uczestników otrzyma numer startowy, który należy
mieć przypięty z przodu tak, aby był dobrze widoczny podczas przekraczania mety. Zawodnicy
z niewidocznymi numerami nie zostaną sklasyfikowani. Używać można tylko oryginalnych
numerów wydanych przy zapisie.

7. OPŁATA STARTOWA:
Udział w biegu jest bezpłatny.

8. KLASYFIKACJA KOŃCOWA I NAGRODY:
Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn – za miejsca I-VI statuetki.
Organizatorzy I Żmigrodzkiego Biegu Noworocznego gwarantują dla pierwszych 50 biegaczy
upominkowy medal. Pozostała część medali zostanie przesłana na podany adres uczestnika
biegu.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu.
- Skracanie wyznaczonych ścieżek, ścinanie zakrętów będzie się wiązało z dyskwalifikacją
zawodnika.
- Zawodników nie obowiązuje żaden limit czasowy ukończenia biegu.
- Organizator nie ubezpiecza zawodników.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
- Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego
regulaminu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i jego ostatecznej interpretacji.
- Startujących obowiązuje odpowiedni ubiór i obuwie sportowe.
- Organizator nie zapewnia depozytu, szatni, natrysków i toalet.
- Koszty dojazdu każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
- Organizator zapewnia obsługę sędziowską i medyczną.
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