Regulamin II Bytomskiego Biegu Trzeźwości
I. Cele i założenia biegu
Głównym celem imprezy organizowanej przez Fundację „Dom Nadziei” jest zebranie środków
finansowych na dofinansowanie terapii wychowanków w Domu Nadziei.
Pozostałe cele to:
1. Promocja zdrowego trybu życia oraz idei zachowania umiaru i zdrowego rozsądku w
spożywaniu alkoholu, a także całkowitej rezygnacji z narkotyków.
2. Upowszechnienie biegania i nordic walking jako przyjemnej i zdrowej formy spędzania czasu
wolnego.
3. Promocja Bytomia.
II. Organizatorzy i Partnerzy Biegu Trzeźwości
1. Organizatorem Biegu Trzeźwości jest:
Fundacja „Dom Nadziei”, ul. Konstytucji 9; 41-905 Bytom
2. Współorganizatorami Biegu Trzeźwości są:
- Radna Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu
3. Partnerami Biegu Trzeźwości są:
- TIMESPORT
4. Obsługę w zakresie rejestracji prowadzi TIMESPORT w porozumieniu z Fundacja „Dom
Nadziei”.
III. Termin i miejsce
1. Bieg Trzeźwości odbędzie się 08.07.2018 r. w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w
Bytomiu, długość trasy 2,5 lub 5 km.
2. Zawody przeznaczone są dla osób chcących wesprzeć Fundację ,,Dom Nadziei”.
IV. Zasady uczestnictwa
1. W biegu może wziąć udział osoba, która nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych oraz
jest pełnoletnia. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wystartować w biegu po pisemnej zgodzie
opiekuna.
2. Ze względu na charytatywny charakter wydarzenia uczestnicy biegu zobowiązani są do
uiszczenia kwoty wpisowego w wysokości 17 zł lub więcej.

3. Opłacenie zawodnika możliwe jest poprzez przelew na konto Fundacji 09 1240 1343 1111 0010
0919 9328 z dopiskiem darowizna-bieg, przez system PAYU na stronie internetowej
http://www.domnadziei.pl/darowizna.html.
4. Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w Miasteczku Biegowym, gdzie odbierze pakiet
startowy i podpisze stosowne oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
5. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za
organizację biegu i bezpieczeństwo.
6. Zawodnicy mogą poruszać się tylko na wyznaczonej trasie.
8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Każdy uczestnik biegnie na własną
odpowiedzialność.
V. Zasady zgłoszenia i przekazywania darowizny
1.Zgłoszenia można dokonać poprzez specjalnie przygotowany formularz dostępny na stronie:
http://time-sport.pl/bieg/ii-bieg-trzezwosci/ Zgłoszenia udziału w biegu będą przyjmowane do
dnia 27czerwca 2017r dla zawodników, którzy zarejestrują się na stronie i opłacą wpisowe –
otrzymają spersonalizowane imienne numery startowe, do dnia 05 lipca 2017 r. dla pozostałych
zawodników, którzy się zarejestrują i opłacą wpisowe - numery startowe bez imienia.
2. Limit uczestników wynosi 700 osób.
3. Wpłat należy dokonywać bezpośrednio na konto o numerze:
09 1240 1343 1111 0010 0919 9328 po wcześniejszym zarejestrowaniu się na bieg - w tytule
przelewu należy wpisać: darowizna-bieg, imię i nazwisko uczestnika lub przez system PAYU
dostępny na stronie Fundacji: http://www.domnadziei.pl/bieg.html
4. Darowizny zostaną w całości przeznaczone na dofinansowanie terapii wychowanków w Domu
Nadziei.
5. W ramach uczestnictwa w imprezie każdy biegacz otrzymuje:
a. opaskę silikonową
b. podziękowanie po biegu
VI. Klasyfikacja i nagrody
1. Ze względu na charytatywny charakter zawodów organizator przewiduje symboliczne nagrody
w ramach klasyfikacji uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo uhonorowania niektórych uczestników symbolicznymi
upominkami.

VIII. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Trzeźwości organizowanym przez
Fundację „Dom Nadziei” należy składać osobiście na piśmie wraz z uzasadnieniem w siedzibie
Fundacji (ul. Konstytucji 9, 41-905 Bytom) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
przeprowadzenia danych zawodów.
2. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego wyżej nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.
4. Decyzja Organizatora w sprawie dotyczącej biegu jest ostateczna.
IX. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, biorących udział w Biegu
Trzeźwości.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i filmów na potrzeby kampanii
reklamowych i wykorzystania ich na potrzeby promocji i reklamy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania na całym świecie
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych uczestników biegów.
Mogą być one wykorzystane tak jak określa to pkt. 2 Postanowień końcowych.
4. Na miejscu organizowania imprezy zabrania się wnoszenia i spożywania środków
odurzających, nielegalnych substancji, środków pobudzających wydolność fizyczną i napojów
alkoholowych wszelkiego rodzaju.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika imprezy po stwierdzeniu
naruszenia regulaminu.
6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu Trzeźwości i jest
zobowiązany do jego przestrzegania.
7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić
żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas
trwania imprezy.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie oraz ostatecznej
interpretacji niniejszego Regulaminu.
10. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
11. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych Organizatora.

