REGULAMIN VI BIEGU O PUCHAR PREZESA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

ORGANIZATOR
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim, ul Poznańska 13, 88-230 Piotrków Kujawski
TERMIN I MIEJSCE:
–

bieg rozpocznie się 13.06.2021 (niedziela) o godzinie 1500,

–

start Piotrków Kujawski ulica Poznańska 13 (przy Banku Spółdzielczym)

–

meta w miejscowości Połajewo (przy scenie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego,
zapewniamy transport uczestników z miejsca mety).

–

biuro organizacyjne czynne od godziny 12.30 w siedzibie Banku Spółdzielczego w
Piotrkowie Kujawskim, ul Poznańska 13.
TRASA

Dystans 10 km na odcinku Piotrków Kujawski – Szewce– Rudzk Mały – Połajewo
UCZESTNICTWO
Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 13.06.2020r. 16 lat, złożą odpowiednią
kartę zgłoszeniową, dokonają opłaty startowej, podpiszą oświadczenie, stwierdzające start na własną
odpowiedzialność oraz odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Podczas weryfikacji należy
przedstawić – dowód tożsamości. Dla osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda prawnego
opiekuna.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajdować się będzie na
stronie internetowej Organizatora, oraz w biurze zawodów w dniu startu w godzinach od 12.30 do
14.30

LIMIT UCZESTNIKÓW
Maksymalnie 250 osób.

OGRANICZENIE CZASU TRWANIA BIEGU
Maksymalny czas trwania biegu, to godzina i trzydzieści minut, zawodnik który przekroczył
maksymalny czas trwania biegu musi opuścić trasę biegu.

TRANSPORT UCZESTNIKÓW
Organizator zapewnia transport uczestników z Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie na miejsce
startu biegu, odjazd autobusu godzina 13.30, zbiórka uczestników pod bramą Ośrodka
Wypoczynkowego.
Organizator zapewnia transport uczestników po zakończonym biegu z Ośrodka Wypoczynkowego
w Połajewie do Piotrkowa Kujawskiego, odjazd autobusu po zakończeniu ceremonii wręczenia
nagród.

KLASYFIKACJE I NAGRODY
Mężczyźni – generalna, miejsca I-III
Kobiety – generalna, miejsca I-III
Najlepsza mieszkanka Piotrkowa Kujawskiego, miejsca I-III
Najlepszy mieszkaniec Piotrkowa Kujawskiego, miejsca I-III

Najlepszy pracownik Banku, miejsca I-III
Najlepsza pracownica Banku, miejsca I-III
Kategorie Wiekowe miejsca I-III:
Mężczyźni: w kategoriach wiekowych : M-1 (16-29 lat), M-2 (30 -39), M-3 ( 40-49), M-4 (50-59),
M-5 (60-69),M-6(70 i starsi);
Kobiety: w kategoriach wiekowych : K-1 (16-29 lat), K-2 (30 -39), K-3 ( 40-49), K-4 (50-59),
K-5 (60-69),K-6(70-i starsze),
Osoba nagrodzona w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

Dodatkowo zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki wśród wszystkich uczestników Biegu.

CEREMONIE DEKORACJI ZAWODNIKÓW
ok. 1700 – Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie
OPŁATA STARTOWA
30zł – do 31.03.2021
35zł – do 31.05.2021
40zł – od 01.06.2021 do 10.06.2021
50 zł – w biurze zawodów 13.06.2021
Zawodnicy, którzy ukończyli Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020r.
– zniżka 5zł
Zawodnicy, którzy ukończyli Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 i 2020r.
– zniżka 10zł

WYŻYWIENIE
Dla wszystkich uczestników przekąska, napój izotoniczny oraz woda na trasie i na mecie.

KOMUNIKAT KOŃCOWY
Komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronie organizatora:
www.bspk.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW BIEGU
Każdy uczestnik biegu wypełniając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż biegnie na własną
odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia, wyposaża się w strój sportowy i
zabezpieczający we własnym zakresie. Uczestnik biegu deklaruje także, że nie będzie domagał się
żadnych rekompensat w razie wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w biegu.
Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestnik zapewnia sobie we własnym
zakresie.

ZABEZPIECZENIE TRASY
Za miejscowe, krótkotrwałe zatrzymanie ruchu ulicznego odpowiadają upoważnione do tego organy:
Policja i Ochotnicza Straż Pożarna, wyznaczeni pracownicy Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane
od organizatora i przymocowane do koszulek na piersiach,
- organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu,
- organizator zapewnia depozyt – w biurze zawodów,
- organizator zapewnia szatnie, natryski,– na trenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie.
- zawodników obowiązuje strój sportowy,
- dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania
nagrody, oraz działań marketingowych organizatora,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich
spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie.
- uczestnicy biegu powinni poruszać się w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
- nie wolno zmieniać wyznaczonych tras biegu.
- zakazuje się przynoszenia na imprezę przedmiotów zagrażających bezpośrednio zdrowiu i
życiu (np. noże, środki pirotechniczne)
- zakazuje się spożywania się w trakcie imprezy napojów alkoholowych i środków
odurzających.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
Tel. 665564789
e-mail: bieg@bspk.pl

