XXVI BIEG PAPIESKI im. Św. Jana Pawła II KARLINO 2018
Regulamin Biegu integracyjnego Dla Samorządowców, Księży i Mieszkańców Gminy Karlino

1. Organizatorzy : ZOSTiR Sp. z o.o.
2. Partnerzy: Urząd Miejski w Karlinie, Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej
w
Koszalinie, ZOSTiR Sp. z o.o.,
3. Termin i miejsce : 10 czerwiec 2018 r. (niedziela), Karlino Stadion Miejski, ul.
Kościuszki 1A, godzina 13.30.
4. Dystans : 2000 m.
5. Warunki uczestnictwa :
- prawo do startu mają przedstawiciele samorządów, wójtowie, burmistrzowie,
starostowie i ich zastępcy, radni,
- księża, klerycy, osoby duchowne oraz pracownicy jednostek podległych
- mieszkańcy Gminy Karlino
6. Zgłoszenia :
- pisemne na adres : ZOSTiR Sp.z o.o. ul. Kościuszki 1A , 78-230 Karlino,
e-mail: hala@karlino.pl
- telefoniczne (094) 311 60 50, 784-093-041
- Biuro Zawodów : Hala sportowa, ul. Kościuszki 1A;
 08.06.2018r. – piątek – 8.00-21.00,
 09.06.2018 r. (sobota) - 9.00-19.00
 10.06.2018 r. (niedziela)- 8.00-13.00
- osoba do kontaktu :
 Dyrektor biegu Emilia Filipowicz – 604 581 434
 Kierownikiem zawodów jest Franciszek Terech – 606 415 847
 Kierownik biura – Agata Mycek - 570 990 747
7. Nagrody :
- zwycięzcy otrzymują puchar ,
- trzech pierwszych zawodników w kategorii mężczyzn i kobiet otrzymuje
nagrody finansowe (I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce – 100zł)
- wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale,
- organizator zastrzega możliwość zmiany wysokości nagród finansowych
8. Sprawy finansowe :
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,
- koszty osobowe pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące we własnym
zakresie,
9. Postanowienia końcowe :
- bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
- Zawodnicy nie posiadający nr startowego, chipa nie będą klasyfikowani. Nr
startowe i chipy do odbioru w biurze zawodów zawodów
- szatnie i natryski w ZOSTiR przy ul. Kościuszki 1A,
- w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator i
sędzia główny
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Numery startowe są odbierane w recepcji zawodów w Homanit Arena –
Regionalne Centrum Turystyki i Sportu (RCTiS). Pobranie nr startowego jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Zawodnicy (-czki) nie posiadający na mecie numeru startowego i czipa nie będą
klasyfikowani.
Organizatorzy mogą żądać okazania dowodu osobistego, legitymacji szkolnej
oraz złożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do udziału w
biegu długodystansowym lub złożenia pisemnego oświadczenia o braku
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
Uczestnicy biegu muszą mieć świadomość charakteru imprezy sportowej,
wymagającej wysiłku fizycznego i wcześniejszego przygotowania do jego
poniesienia. Uczestnik biegu startuje w zawodach na własną odpowiedzialność z
pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego
wydarzenia.
Organizator posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego
zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie trwania biegu,
wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
Korzystanie z punktów żywieniowych tylko w miejscach wyznaczonych przez
organizatora.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny.

Karlino, 28.05.2018

