Regulamin I Biegu Charytatywnego „Tesco Dzieciom”
organizowanego przez Fundacje Tesco Dzieciom
1. Organizator i współorganizatorzy biegu

•

•

Organizator:
Fundacja Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56 (30-347 Kraków), wpisana do
Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zakładów Opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000418218.
Współorganizatorzy:
Tesco (Polska) Sp. Z o.o.,
Krakowski Klub Biegacza Dystans,
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

2. Cele biegu
•
•

•

pozyskanie środków na realizację celów Fundacji Tesco Dzieciom,
popularyzacja idei biegania, jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku,
promowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników Tesco (Polska) Sp. Z o.o., ich rodzin i przyjaciół.

3. Termin i miejsce
•
•
•

•
•

•

Termin: sobota, 22 września 2012r.
Miejsce: Krakowskie Błonia.
Start i meta: Al. 3 Maja (okolice Skały Papieskiej).
Trasa: wokół Krakowskich Błoń.
Biuro Zawodów, szatnia z depozytem odzieży będą się mieścić na terenie zielonym Błoń w pobliżu startu
i mety biegu.
Limit czasu: 1 godzina.

4. Program biegu
09.00-10.50
10.50-11.00
11.00
12.00-13.00
13.00

Zgłoszenia uczestników w Biurze Zawodów
Oficjalne otwarcie biegu
Start biegu (miejsce zaznaczono na mapce biegu załącznik 1)
Ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców
Zakończenie imprezy

5. Dystans
• Długość trasy: około 3, 535 km.
•

Trasa: Bieg wokół Krakowskich Błoń.

6. Warunki uczestnictwa
•
•
•
•
•

•
•

Warunkiem udziału w biegu jest poddanie się wymaganiom podanym w niniejszym Regulaminie.
Wniesienie opłaty startowej i przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem
Regulaminu.
W biegu mogą startować wyłącznie osoby, którym na to pozwala stan zdrowia. Dokonanie rejestracji
uczestnika, jest równoznaczne z deklaracją o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
Bieg będzie biegiem otwartym. W biegu mogą uczestniczyć pracownicy Tesco (Polska) Sp. Z o.o, ich
rodziny i przyjaciele, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy (załącznik 2) i dokonają opłaty startowej
minimum 25zł. Start dzieci w zawodach bezpłatny.
Trasę biegu można przebiec, przetruchtać i przemaszerować. Nie można przejechać na rowerze lub
wrotkach.
Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa i dokonanie opłaty startowej upoważnia do odbioru pakietu
startowego.
Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna. Treść
oświadczenia znajduje się na formularzu zgłoszeniowym

7. Zgłoszenia uczestnictwa
•

•

Rejestracja „on-line” dla uczestników rozpocznie się na stronie internetowej www.mojetesco.pl, w dniu
21 sierpnia 2012 (czwartek) od godz.12.00 i potrwa do dnia 17 września 2012 r. (poniedziałek) do godz.
12.00. Zgłoszenie odbywać się będzie przez formularz zgłoszeniowy, dostępny na ww. stronie.
Rejestracja uczestników, którzy nie zdążą zarejestrować się na stronie on-line jest możliwa w Biurze
Zawodów (na Błoniach) w dniu biegu: 22.09.2012 od godz.9.00 do 10.50.

8. Darowizny na rzecz Fundacji Tesco Dzieciom
•

•
•

•

Wszystkie pieniądze pozyskane w formie opłat startowych od uczestników biegu, zostaną przekazane,
jako darowizna na konto Fundacji Tesco Dzieciom. Oprócz opłaty startowej mile widziane będą
dowolne wpłaty uczestników i kibiców na konto Fundacji Tesco Dzieciom
Opłata może być uiszczona przelewem na konto Fundacji Tesco Dzieciom (91 1030 1508 0000 0008 1636
7018) do godz. 12.00 w dniu 17 września 2012r., lub gotówką w Biurze Zawodów (na Błoniach) w dniu
biegu – 22 września 2012r. w godz. 9.00-10.50.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Uiszczenie opłaty startowej nie zobowiązuje do uczestnictwa w biegu.

9. Pakiet startowy
• Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy: nr startowy i chip do pomiaru czasu biegu.
•

•

•

Odbiór pakietów startowych odbywać się będzie po sprawdzeniu statusu uczestnika (formularz
zgłoszeniowy, opłata i dowód tożsamości) w dniu biegu 22.09 w godzinach 9.00-10.50.
Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dowód wpłaty oraz dokument potwierdzający tożsamość.
Wpłaty weryfikuje Organizator i przesyła listy opłaconych do firmy Datasport.

• Organizator gwarantuje 700 pakietów startowych. W biegu może wziąć udział więcej uczestników, ale
•
•

•

nie otrzymają one pakietów.
W przypadku nieodebrania pakietu startowego w ustalonym terminie zostanie on przekazany
uczestnikom, którzy zapisali się wcześniej, ale nie otrzymali pakietu. Pierwszeństwo w odbiorze pakietu
mają uczestnicy zapisani „on-line”.
Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dowód wpłaty oraz dokument potwierdzający tożsamość.
Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku nie odebrania
pakietu startowego.

10.Pakiet na zakończenie biegu.
Każdy uczestnik kończący bieg otrzymuje medal pamiątkowy, wodę i owoc.

11.Depozyt
Uczestnicy biegu mogą nieodpłatnie pozostawić swoje rzeczy w depozyt w namiocie do tego
przygotowanym, przy czym Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy tam pozostawione. Depozyt
czynny będzie w godz.9-13.

12.Pomiar czasu
Pomiar czasu: elektroniczny (Firma Datasport)

13.Trasa biegu
Uczestnicy biegną oznaczona trasą wokół Krakowskich Błoń (al.3-go Maja/ al. Focha/ ul. Na Błoniach/
ul. Piastowska/ al.3-go Maja).

14.Klasyfikacja i nagrody
•
•

•

•
•
•

Każdy uczestnik biegu, który ukończy bieg zgodnie z Regulaminem otrzyma medal ukończenia biegu.
Nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów za zajęcie:
-I miejsca (mężczyzna)
-II miejsca (mężczyzna)
-III miejsca (mężczyzna)
Nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów za zajęcie:
-I miejsca (kobieta)
-II miejsca (kobieta)
-III miejsca (kobieta)
Dodatkowo, każdy uczestnik ma szansę otrzymania nagrody za zajęcie 20 wybranych, ustalonych przed
biegiem miejsc ukończenia biegu (miejsca ustali/wylosuje komisyjnie Organizator)
Nagrody Fundacja otrzyma od sponsorów (lista nagród będzie umieszczona na stronie
www.mojetesco.pl, do 17.09.2012.
Wyniki biegu zostaną ogłoszone po zakończeniu biegu na stronie Organizatora www.fundacjatesco.pl,
na co uczestnik biegu wyraża zgodę.

15. Świadczenia Organizatora
•
•

Pakiet startowy: nr startowy, opaska do pomiaru czasu biegu.
Uczestnicy kończący bieg zgodnie z Regulaminem otrzymają na mecie medal pamiątkowy, wodę
mineralną i owoc.

•
•

Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
Organizator zapewnia szatnię i depozyt dla uczestników biegu.

16.Uwagi końcowe
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i
stosowania się do poleceń Organizatorów i służb porządkowych.
Trasa biegu będzie oznakowana zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu (oznakowane będą
również kilometry).
Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu.
Uczestnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
Organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i
reklamowych imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć
materiałów filmowych, wywiadów i materiałów dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.
Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprze umieszczanie ich na nośnikach typu CD-ROM,
DVD w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych w gazetach i na wystawach jak również na
potrzeby promocyjne związane z działalnością Organizatora.
Zabrania się zażywania podczas biegu środków odurzających, nielegalnych substancji środków
podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju, pod karą
wykluczenia z biegu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie, o których ma obowiązek
powiadomić uczestników biegu, najpóźniej przed startem.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora zawodów.
Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników
biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

17.Zgodność z prawem
•
•
•

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem I Biegu Charytatywnego „Tesco
Dzieciom”, który będzie udostępniony na stronie Fundacji www.fundacjatesco.pl i stronie
www.mojetesco.pl
Pobranie pakietu startowego i potwierdzenia tym wzięcia udziału w biegu jest równoznaczne z
przyjęciem postanowień niniejszego Regulaminu .
Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem Organizatorów do usunięcia uczestnika
z biegu

ZAŁĄCZNIKI
•
•

Mapka biegu (załącznik 1)
Formularz zgłoszeniowy (załącznik 2)

