Regulamin Imprezy: XXVI BIEG PAPIESKI IM. ŚW. JANA PAWŁA II
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizator: ZOSTiR Sp. z o.o.,
2. Partnerzy: Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Koszalinie, Gmina Karlino
3. Miejsce: stadion miejski w Karlinie ul. Kościuszki 1A, start biegu głównego: Figura Matki
Bożej Królowej świata w Domacynie
4. Termin: 10.05.2018, start godz. 11.00, bieg główny: 16.15
5. Cel:
a) Impreza ma charakter sportowy
b) Popularyzacja Biegu jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
c) Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
d) Promocja Miasta i Gminy Karlino
6. Dla kibiców – wstęp bezpłatny. Ilość miejsc na stadionie – 1100
7. Szacowana ilość uczestników biegu głównego – 450.
8. Udział w imprezie biegowej jest odpłatny dla uczestników biegu głównego na 15 km.
Opłaty zostały wyszczególnione w regulaminie biegu głównego na 15 km.
9. Dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne oraz powyżej 60 roku życia – udział w biegach
jest bezpłatny. Biegi integracyjne dla dzieci odbędą się zgodnie z regulaminem biegów
integracyjnych dla dzieci.
10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom.
11. Organizator zapewnia uczestnikom biegu głównego na 15 km:

1. Ciepły posiłek regeneracyjny – zupa.
2. Pamiątkowe medale
3. Opiekę medyczną w biurze zawodów i na trasie biegu
12. Impreza w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jest imprezą masową.

§2

Udział widowni
1. Uczestniczy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego.
2. Impreza jest imprezą masową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009
roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizatorem jest Zarząd Obiektów
Sportowych Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Karlinie przy ul.
Kościuszki 1A, (dalej Organizator).
3. Wstęp na widownie jest bezpłatny, bez oznaczonych miejsc.

4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do wykonywania poleceń obsługi imprezy/obiektu.
5. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

§3
Postanowienia końcowe
1. Organizator w zakresie określonym Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i
przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w
szczególności zachowania osób , za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić
dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w
sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich
postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu
właściwemu ze względu na teren Imprezy lub Policji.
2. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w
sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich
postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego
miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
3. Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji
lub reklamy Imprezy i Imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.
Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany
nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.
4. Wszelkie prawa do nazwy i logo Organizatora są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
5. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie
Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
6. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni
na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków , mogących spowodować uszkodzenie słuchu,
a także w strefie działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w
niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży,
oraz osoby chore na epilepsję.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego
zakończenia Imprezy przez Organizatora.
10. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej współorganizatora: www.sport.karlino.pl oraz
- w siedzibie Współorganizatora przy ul. Kościuszki 1A, pokój 59

Karlino, 28.05.2018r.

