Regulamin Biegu Uniwersytetu Medycznego 2017
.

Data rozegrania zawodów: Sobota, 30 września 2017
§ 1 CEL IMPREZY:







popularyzacja biegów masowych jako najprostszej formy rekreacji;
upowszechnianie ochrony i promocja zdrowia;
krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności;
integracja środowiska medycznego i uniwersyteckiego;
rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup
wiekowych i zawodowych
sportowe zamknięcie sezonu biegowego 2017.
§ 2 ORGANIZATORZY: Fundacja Biegaj dla Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we
Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.
§ 3 TERMIN, MIEJSCE i DYSTANS:
1. Data rozegrania zawodów: Sobota, 30 września 2017
2. Start: godz. 10:00
3.Start i meta: teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Wrocław, ul. Borowska 213
4. Dystans Biegu:10 km
§ 4 ZGŁOSZENIA i OPŁATY:
1. Limit zawodników Biegu wynosi 900 osób.
2. Elektroniczna rejestracja zawodników i dokonanie opłaty startowej jest możliwe poprzez formularz
zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3111 do dnia 22 września 2017 r. lub do
wykorzystania limitu miejsc. Dokonanie opłaty startowej powoduje wpisanie zawodnika na listę startową
Biegu. W przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez Regulamin osoby, które nie dokonały opłaty
startowej, nie będą wpisane na listę startową. Rejestracja mistrzostw w kategoriach zawodowych: Mistrzostwa
lekarzy, Mistrzostwa studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Mistrzostwa pracowników
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Mistrzostwa pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
we Wrocławiu, Mistrzostwa fizjoterapeutów, w celu weryfikacji prawdziwości danych zostanie zamknięta w
dniu 20.09.2017 r.
Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty do 22.09.2017 r. otrzymają numery imienne.
W przypadku wolnych miejsc, będzie można dokonać zapisów Biurze Zawodów w dniach 29.09.2017 od
godziny 16:00 do 19:00 i 30.09.2017 od godziny 8:00 do 9:00.
3. Opłata startowa obejmuje Pakiet podstawowy, który zawiera drukowany, indywidualny numer startowy z
chipem oraz odlewany medal pamiątkowy Biegu, i napój (woda) otrzymywane na mecie Biegu.
Zawodnicy mogą wybrać opcję Pakietu rozszerzonego, który obejmuje dodatkowo koszulkę techniczną.
4. Opłata startowa - Pakiet podstawowy:
- 40 zł pod warunkiem wniesienia opłaty w terminie do 14 maja 2017 r .
(dla studentów Uniwersytetu Medycznego 40 zł do 22.09.2017 r.)
- 50 zł pod warunkiem wniesienia opłaty w terminie do 30 czerwca 2017 r.
- 60 zł pod warunkiem wniesienia opłaty w terminie do 27 września 2017 r .
- 80 zł w biurze zawodów (w przypadku wolnych numerów startowych)
5. Opłata startowa - Pakiet rozszerzony zawierający Pakiet podstawowy + koszulkę techniczną
(limit 300 sztuk):
- 90 zł pod warunkiem wniesienia opłaty w terminie do 14 maja 2017 r. (dla studentów Uniwersytetu
Medycznego 90 zł do 22.09.2017 r.)

- 100 zł pod warunkiem wniesienia opłaty w terminie do 30 czerwca 2017 r .
- 110 zł pod warunkiem wniesienia opłaty w terminie do 27 września 2017 r.
- 130 zł w biurze zawodów (w przypadku wolnych numerów startowych).
6. Organizator zastrzega możliwość rozszerzenia pakietu podstawowego lub rozszerzonego o dodatkowe
przedmioty / materiały informacyjne / promocyjne. Informacje o ewentualnym rozszerzeniu pakietu
startowego nie muszą być podawane do publicznej wiadomości.
7. Istnieje możliwość zwrotu opłaty startowej w terminie 14 dni od dnia zakupu internetowego. Zwrot opłaty
dokonany zostanie na podstawie e-maila z prośbą o zwrot, wysłanego na adres: biuro@datasport.pl. E-mail z
prośbą o zwrot opłaty startowej musi zostać wysłany z tego samego adresu poczty elektronicznej co zlecenie
uruchomienia elektronicznej płatności. Po upływie 14 dni od dnia dokonania opłaty startowej zwroty nie będą
dokonywane. Po dniu 22.09.2017 r. opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia
jej na inną osobę. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
§ 5 KLASYFIKACJA:
– Open
 W kategoriach wiekowych
MĘŻCZYŹNI










KOBIETY

M 16

16–19 lat

K 16

16–19 lat

M 20

20–29 lat

K 20

20–29 lat

M 30

30–39 lat

K 30

30–39 lat

M 40

40–49 lat

K 40

40–49 lat

M 50

50–59 lat

K 50

50–59 lat

M 60

60–69 lat

K 60

60 lat i więcej

M 70

70 lat i więcej

Mistrzostwa lekarzy (przy rejestracji należy wybrać odpowiednie pole)
Mistrzostwa studentów Uniwersytetu Medycznego, dotyczą także studentów studiów doktoranckich (przy
rejestracji należy wybrać odpowiednie pole)
Mistrzostwa pracowników Uniwersytetu Medycznego (przy rejestracji należy wybrać odpowiednie pole)
Mistrzostwa pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (przy rejestracji należy wybrać
odpowiednie pole)
Mistrzostwa fizjoterapeutów (przy rejestracji należy wybrać odpowiednie pole)
Należy wybrać tylko jedną najlepiej pasującą kategorię.
Mistrzostwa uczelni (drużyny min. 5-osobowe, liczony jest łączny czas 5 najlepszych wyników)
Mistrzostwa szpitali (drużyny min. 5-osobowe, liczony jest łączny czas 5 najlepszych wyników)
§ 6 UCZESTNICTWO:
1. W Biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat do dnia 30.09.2017 r., dokonali rejestracji,
wnieśli opłatę startową oraz złożyli wymagane przez Organizatora oświadczenia zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu,
2. Osoby niepełnoletnie mogą startować w Biegu tylko za zgodą opiekuna prawnego, podpisaną w Biurze
Zawodów w obecności pracownika Biura,
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisanego przez zawodnika oświadczenia
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu i okazanie dokumentu tożsamości celem
weryfikacji danych,
4. Zawodnicy startują w Biegu na własną odpowiedzialność.
§ 7 DEKORACJA i NAGRODY
1. Po Biegu przyznane zostaną następujące nagrody:









nagrody rzeczowe dla 6 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji OPEN
nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji Mistrzostw studentów
Uniwersytetu Medycznego.
nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji Mistrzostw pracowników
Uniwersytetu Medycznego
nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji Mistrzostw lekarzy
nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji Mistrzostw pracowników
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji Mistrzostw fizjoterapeutów
nagrody w mistrzostwach nie dublują się, przy rejestracji w mistrzostwach należy wybrać tylko jedną
najlepiej pasującą kategorię.
§ 8 POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
1. Adres Biura Zawodów: Audytorium im. Jana Pawła II, Wrocław, ul. Borowska 213
 weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych w dniu 29 września 2017 r. (piątek) w godz.
16.00–20.00 oraz w dniu 30.09.2017 r. (sobota) w godz. 7.30–9.00 na podstawie dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego tożsamość zawodnika, Pakiety startowe nieobdrane w Biurze zawodów nie będą
wydawane ani wysyłane w terminie późniejszym.
2. Organizator dopuszcza odbiór pakietu startowego w imieniu uczestnika przez osobę przez niego
upoważnioną. Upoważnienie do odbioru pakietu startowego podpisane przez zawodnika powinno zawierać
jego dane adresowe, pesel oraz imię i nazwisko, dane adresowe, pesel, nr dowodu tożsamości osoby
odbierającej. Równocześnie należy dostarczyć do Biura Biegu własnoręcznie podpisane przez zawodnika
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu i starcie na własną
odpowiedzialność.
3. Organizator zapewnia bezpłatny parking dla zawodników w dniu Biegu (jedynie w wyznaczonych
miejscach, tylko po wjeździe przez oznaczone bramki, aż do wyczerpania miejsc parkingowych). W
miejscach innych niż wskazane przez Organizatora zawodnicy parkują na własną odpowiedzialność oraz
poniosą ewentualne opłaty za parkowanie.
4. Organizator pozostawia do swojej dyspozycji dodatkowe 51 numerów startowych (1–50 oraz nr 100).
5. Zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi. Osoby, które nie
dopełnią tego warunku, nie zostaną sklasyfikowane.
6. Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego przez osoby wpłacające wpisowe w biurze
zawodów.
7. Uczestnicy Biegu otrzymują pakiet startowy w Biurze Biegu, a medal oraz wodę na mecie.
8. Parametry koszulki technicznej pakietu rozszerzonego podane zostaną na stronie Biegu oraz wydarzenia na
FB w terminie do 30.06.2017 r.
9. Trasa posiada atest, oznaczona zostanie co 1 km.
10. Klasyfikacja: dla pierwszych 50 na mecie wg czasu brutto, dla pozostałych wg czasu netto.
11. Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym.
12.Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
13. Bieg odbędzie się przy całkowitym wstrzymaniu ruchu drogowego na czas przebiegu jego uczestników.
14. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy oraz zdjęcia numeru.
15 .Uczestnicy przyjeżdżają na Bieg, na własny koszt.
16. Organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie.
17. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Biegu.
19. Uczestników obowiązuje zakaz wnoszenia na imprezę broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz napojów
alkoholowych.
20. Ogłoszenie wyników i dekoracja odbędzie się o godz. 12.30.
21. Przy okazji Biegu Uniwersytetu Medycznego 2017r zorganizowane zostaną również zawody dla dzieci.
Regulamin zawodów dla dzieci zostanie opublikowany w osobnym dokumencie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Każdy zawodnik ( w przypadku osób niepełnoletnich - przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego
zawodnika) wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku zawodnika w materiałach filmowych,
zdjęciowych, audiowizualnych przygotowanych przez Organizatora Biegu.

2. Zgoda na bezpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku
zawodnika w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych związanych z
organizacją Biegu.
3. Organizator Biegu ma prawo nieodpłatnie wykorzystać wizerunek zawodnika w przygotowanych przez
Organizatora publikacjach, ilustracjach, prasie, ulotkach, reklamach oraz w Internecie. Udzielone przez
zawodnika prawo do nieodpłatnego wykorzystania zawodnika obejmuje w szczególności:
a) utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku zawodnika jakąkolwiek techniką,
b) publicznego udostępniania wizerunku zawodnika .
4. Zawodnik ( w przypadku osób niepełnoletnich - przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego zawodnika)
wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazywanych przez siebie
danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, dla celów współzawodnictwa sportowego
oraz dla celów związanych z działalnością statutową Organizatora Biegu.
5. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Biegaj dla zdrowia z siedziba we Wrocławiu przy ul.
Cesarzowickiej 38, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000555855.
6. Zawodnik Biegu lub jego przedstawiciel ustawowy w przypadku osób nieletnich ma prawo wglądu do
swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualniania tych danych lub ich zmian, albo żądania
usunięcia tych danych. W takim przypadku należy zwrócić się z odpowiednim pisemnym żądaniem do
Fundacji Biegaj dla Zdrowia.
7. Zawodnik wyraża zgodę na podawanie przez Organizatora wyników Biegu, w tym przyjmuje do
wiadomości, ze wyniki biegu będą ogólnodostępne.
8. Zawodnik Biegu lub jego przedstawiciel ustawowy w przypadku osób nieletnich, dokonuje zgłoszenia do
Biegu, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem , akceptuje postanowienia Regulaminu i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
10. Skargi i protesty związane z organizacjią Biegu przyjmowane są w formie pisemnej w Biurze Zawodów
w terminie 30 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł.
Skargi i protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu. Decyzje Dyrektora są nieodwołalne. W przypadku
bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach w
Regulaminie Organizator będzie informował na stronie: www.bieg.umed.wroc.pl

Kontakt:
Fundacja „Biegaj dla Zdrowia”, ul. Cesarzowicka 38, 52-408 Wrocław
email: bieg2015@umed.wroc.pl
strona Biegu: www.bieg.umed.wroc.pl
KRS: 0000555855, REGON: 361372377, NIP: 894-30-61-901
Nr konta – Raiffeisen Bank Polska S.A.: 21175000120000000029151717
Wrocław, maj 2017 r.

