Regulamin Biegu „Ostrów Business Run 2017”
I.PATRONAT I ORGANIZATORZY

1. Powiat Ostrowski
2. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
3. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa
Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
4. Grupa Lubawa
5. OVB ALLFINANZ odział w Ostrowie Wielkopolskim
6. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
7. Decathlon Sp. z o.o.
II.FORMUŁA, TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg „Ostrów Business Run 2017” rozpocznie się 27 maja 2017 roku o godzinie 1100
2. Bieg odbędzie się na terenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego PIASKI SZCZYGLICZKA w
Ostrowie Wielkopolskim. Zawodnicy startujący w biegu muszą stawić się na starcie
najpóźniej o godz. 10:45.
3. Dystans wynosi 2 x 2,9 km, czyli w sumie 5,8 km (dwie pętle wokół dużego jeziora).
4. Trasa wskazana została w mapie dołączonej do niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany trasy.
5. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających trasę
biegu.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie które przed wyczerpaniem limitu miejsc
dokonały zgłoszenia za pośrednictwem strony zse.osw.pl/targi/BIEG – OSTRÓW BUSINESS
RUN 2017 oraz dokonały wpłaty wpisowej (najpóźniej do 20.05.2017r.)
2. Limit miejsc wynosi 400 osób. O dopuszczeniu na listę startową decyduje kolejność
wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych
oraz do prowadzenia listy rezerwowej.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
5. Każdy zawodnik oświadcza poprzez wysłanie zgłoszenia, że jest świadomy, iż Organizatorzy
nie biorą odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie
mogą się zdarzyć podczas biegu.
6. Zawodnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać
m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.
7. Przebieralnia będzie znajdować się w okolicy startu/mety, w toaletach na terenie ośrodka rekreacyjno –
sportowego. Za zgubione rzeczy organizator nie bierze odpowiedzialności. Organizator nie zapewnia
przechowalni dla rzeczy zawodników startujących w/w biegu.

8. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
Organizatorów oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i
promocyjnych.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu „Ostrów Business Run 2017” dokonuje się poprzez
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zse.osw.pl/targi/Bieg-Ostrów
Business Run 2017
2. Za zgłoszenie uważa się kompletne wypełnienie zgłoszenia internetowego oraz dokonanie
opłaty wpisowej w kwocie 10,00 zł od osoby.
3. Zawodnicy w dniu zawodów zobowiązani są do podpisania listy startowej i odebrania
numerów startowych w Biurze Informacyjnym Startu czynnego od godziny 900
4. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez
Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej.
5. Opłatę wpisową należy wnosić przelewem na rachunek bankowy:
11 8430 0009 2002 0022 5878 0001
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Partyzancka 29
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tytułem: darowizna na rzecz Stowarzyszenia
V. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz posiłek
regeneracyjny.
2. Bieg ma wymiar rekreacyjno-promocyjny. Przewidziana została nagroda dla zwycięzcy w
kategorii:
- „Business team” – nagroda dla przedsiębiorstwa, które zgłosi największą liczbę
zawodników do biegu. Wszyscy uczestnicy bieg ukończą.
3. Wszyscy zawodnicy startują ze wspólnego startu, dla którego będzie mierzony jeden czas.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Biegu „Ostrów Business Run 2017” obowiązuje Regulamin.
Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują
jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.
2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Ostrów Wielkopolski , 20 marca 2017r.

