Regulamin Biegowych Dni Brzeska 2017

Cel imprezy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez propagowanie biegania
Zwiększenie wrażliwości na zdrowie i dobre traktowanie zwierząt
Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci
Pokazanie potencjału turystycznego Powiatu Brzeskiego i Gminy Brzesko
Pokazanie historycznych i architektonicznych walorów Powiatu i Gminy
Promowanie zdrowego stylu życia w oparciu o ruch i żywienie

Termin, miejsce:
24 czerwca 2017, sobota, godz. 10:00 – Dog Trekking, miejsce: Bucze
24 czerwca 2017, sobota, godz. 22:00 – Bieg Nocny o Beczkę Barona Jana Goetza, miejsce: Brzesko
2 lipca 2017, niedziela, godz. 11:00 – Leśny Cross, miejsce: Brzesko/Jasień
2 lipca 2017, niedziela, godz. 11:00 – PAGEN Run – Biegi dla Dzieci, miejsce: Brzesko/Jasień
Organizator:
Organizatorem Biegowych Dni Brzeska jest Brzeski Klub Biegacza Victoria.
Partnerami imprez są: Gmina Brzesko, Powiat Brzeski, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Brzeski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Risum – autoryzowany przedstawiciel firmy JOMA, Specjaliści od
reedukacji żywieniowej Natur House, Browar Okocim – Grupa Carlsberg, Pałac Goetza, Producent
okien PAGEN, Agencja Reklamy ACREON.
Impreza jest współfinansowana ze środków budżetu Gminy Brzesko oraz Powiatu Brzeskiego
Sprawy organizacyjne:
Dog Trekking w Buczu posiada zasady szczegółowe, które są załącznikiem nr 1.
Dystans – 10,7km, baza biegu: Szkoła Podstawowa w Buczu, ul. Okulicka 6, Biuro Zawodów: od 8:00.
Zabezpieczenie medyczne i weterynaryjne zapewnia organizator. Podczas biegu będzie prowadzona
akcja edukacyjna z weterynarzami i opiekunami schroniska.

START/META
BIURO ZAWODÓW

Mapka nr 1 – trasa Dog Trekking Bucze

Bieg Nocny w Brzesku posiada szczegółowe zasady, które są załącznikiem nr 2
Dystans: 10km, baza biegu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, ul. Okulickiego 2
Biuro zawodów od 17:00, opiekę medyczną zapewnia organizator, możliwość noclegu darmowego
na hali sportowej lub w hotelach ze zniżką [lista w załączniku nr 2].
Bieg tylko dla osób pełnoletnich !

Mapka nr 2 – Bieg Nocny w Brzesku

Leśny Cross w Brzesku posiada szczegółowe zasady, które są załącznikiem nr 3
Dystans: 7,5km i 11km, baza biegu: Szkoła Podstawowa w Jasieniu.
Biuro zawodów od 9:00, opiekę medyczną zapewnia organizator. Podczas biegu prowadzona będzie
akcja edukacyjna z Nadleśnictwem Brzesko.

START/META

2 PĘTLA

Mapka nr 3 – Leśny Cross w Jasieniu*

PAGEN Run – Biegi dla Dzieci 3-12 lat posiada szczegółowe zasady, które są załącznikiem nr 4
Dystanse podane w zasadach wg kategorii wiekowych, baza biegów to Szkoła Podstawowa w
Jasieniu lub Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2, Biuro Zawodów od
9:00, nawierzchnia sztuczna [Orlik] lub trawiasta, opiekę medyczną zapewnia organizator. Podczas
biegów będzie prowadzona akcja edukacyjna z Nadleśnictwem Brzesko.
Rejestracja zawodników:
Dog Trekking - https://www.protimer.pl/bio/index.php/324/dog-trekking-bucze-2017/index
Bieg Nocny - https://www.protimer.pl/bio/333/bieg-nocny-na-10km-o-beczke-barona-jana-goetza
Leśny Cross - https://www.protimer.pl/bio/335/lesny-cross
PAGEN Run dla dzieci - https://www.protimer.pl/bio/334/pagen-run-biegi-dla-dzieci
W dniu biegu będzie możliwa rejestracja na bieg tylko w przypadku wolnych miejsc.
Pierwszeństwo mają zawodnicy wcześniej zarejestrowani, ale nieopłaceni.
Warunki uczestnictwa i Pakiet startowy, trasy, dystanse zostały opisane w Zasadach
[załączniki nr 1-4].
IV.
Sprawy sportowe
W każdej imprezie w ramach Biegowych Dni Brzeska uczestnicy powinni mieć na uwadze amatorski
i charytatywny cel imprezy. Zawodnicy powinni stosować się do przepisów ruchu drogowego oraz
innych przepisów szczegółowych [bieg w lesie, bieg z psami]. Powinni zostawić po sobie porządek,
nie niszczyć przyrody, jeśli to możliwe segregować odpady. Zawodnicy nie mogą stosować
niedozwolonych środków dopingujących. Obcokrajowcy posiadają w każdym biegu osobną
kategorię na najlepszą i najlepszego obcokrajowca. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwać

będą sędziowie oraz firma do elektronicznego pomiaru czasu [oprócz biegów dzieci – pomiar
ręczny].
V.
Nagrody:
W Biegach głównych będą prowadzone osobne klasyfikacje OPEN dla kobiet i mężczyzn.
Organizator będzie się starał na każdym biegu wyróżnić najlepszych zawodników Gminy Brzesko
oraz Powiatu Brzeskiego.
Pozostałe klasyfikacje będą uzależnione od hojności sponsorów i zostaną uwzględnione na liście
nagród najpóźniej tydzień przed imprezą.
Na każdym biegu organizator przewiduje pamiątkowe medale na mecie dla każdego kto ukończy
bieg oraz pamiątkowe, bezzwrotne numery startowe z chipami [oprócz biegów dzieci – numery bez
chipów].
VI.
Dodatkowe informacje:
Organizator nie ubezpiecza zawodników. Zawodnicy startują na podstawie oświadczenia o braku
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w danym biegu. Organizator będzie prowadził depozyty, a za
rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach nie odpowiada. Dzieci startują bez opłat – decyduje
kolejność zgłoszeń. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego
opiekuna na udział w biegu. Każdy zawodnik musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem
podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Odbieranie pakietów przez osoby trzecie jest możliwie po
dostarczeniu odpowiedniego upoważnienia na piśmie. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na
wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby organizacji imprezy.
Przekazanie osobom trzecim pakietu startowego ze względu na kontuzję lub absencję zawodnika
może odbyć się tylko za zgodą organizatora po kontakcie telefonicznym lub mailowym i na
warunkach ustalonych z organizatorem.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych i wizerunku na potrzeby
organizacji Biegowych Dni Brzeska 2017. Akceptuję Regulamin i zobowiązuję się go
przestrzegać.
............................................................... ..........
miejscowość
data
podpis zawodnika lub
rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Biegowych Dniach Brzeska 2017.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby
organizacji Biegowych Dni Brzeska 2017.
Oświadczam, że nie ma on przeciwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu, akceptuję
Regulamin i zobowiązuję się go przestrzegać razem z dzieckiem.
............................................................... ..........
nazwa biegu
imię, nazwisko dziecka
............................................................... ..........
miejscowość
data
podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na odbiór mojego pakietu startowego przez:
Imię: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr i seria dowodu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwa biegu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................... ..........
miejscowość
data
podpis zawodnika

Załącznik nr 1 – Dog Trekking
„Bieg w towarzystwie psa” Bucze 24.06.2017
ORGANIZATOR:
Brzeski Klub Biegacza „Victoria”
Cele:
 Popularyzacja biegania i aktywności fizycznej jako dobrej zabawy w towarzystwie psa.
 Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
 Propagowanie właściwej opieki nad psami.
 Popularyzacja pomocy i adopcji psów.
 Promowanie rekreacji ruchowej w terenach pozamiejskich (leśnych) i kontaktu z przyrodą
w towarzystwie psa
 Dochód z biegu przekażemy na pomoc Schronisku w Borku/Rzezawie
TERMIN I MIEJSCE:
Data: 24 czerwca 2017 r godz. 10:00
Biuro zawodów czynne będzie od godziny 8:00 – 9:30
Baza biegu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczu ul. Okulicka 6 (gmina Brzesko)
DYSTANS I TRASA:
Dystans: ok. 10 km Trasa biegnie po ścieżkach leśnych i bitych polnych drogach. Limit pokonania
trasy 3 h. trasa oznaczona będzie taśmami oraz znakami pionowymi co 1km.
UCZESTNICTWO:
1. Zawody skierowane są do właścicieli i miłośników psów.
2. Osoby niepełnoletnie muszą stawić się po odbiór pakietu do biura zawodów z prawnym
opiekunem.
3. Osoby poniżej 16 roku życia muszą pokonać całą trasę pod opieką osoby dorosłej.
4. W zawodach mogą startować wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadający
przeciwwskazań zdrowotnych do startu na dystansie ok. 10 km.
5. Jeden zawodnik może startować maksymalnie z dwoma psami.
6. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska
naturalnego oraz do zachowania kultury osobistej.
7. Zawodnicy podczas trwania wyścigu nie mogą zanieczyszczać trasy. Zabronione jest używanie
szklanych pojemników.
8. Przez cały czas trwania imprezy tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik
ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
9. Przez cały czas trwania imprezy, a zwłaszcza na terenie zielonym obok szkoły, opiekunowie psów
są zobowiązani sprzątać po swoich psach, a odchody wyrzucać do specjalnie przygotowanych
pojemników.
10. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do biegu oraz jakiekolwiek działanie
powodujące ból lub stres u zwierzęcia.

11. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego
wyrządzone.
12. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.
13. W biegu mogą brać udział wszystkie psy bez względu na rasę lub jej brak, które:
- mają powyżej 1 roku, ale nie osiągnęły wieku 10 lat.
- jeżeli pies jest starszy, może wystartować tylko po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii
o braku przeciwwskazań do startu ;
- prowadzony jest na smyczy lub na lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży.
- posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie (do wglądu organizatorów przy wydawaniu
pakietu startowego)
- w przypadku suk- zabrania się startu suk w ciąży, suk do 6 tyg. po porodzie, suk okresie rui,
- nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.
ZGŁOSZENIA:
https://www.protimer.pl/bio/index.php/324/dog-trekking-bucze-2017/index
lub w biurze zawodów pod warunkiem dostępności pakietów. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane
do dnia 23 czerwca 2017. Limit zawodników wynosi 150.
Wpisowe wynosi 45 zł od zawodnika z Psem/Psami w formie darowizny na BKB Victoria.
Płatności należy dokonywać w terminie do 19.06.2017 r. poprzez elektroniczny system płatności lub
w biurze zawodów wyłącznie gotówką [kwota 55,00].
NAGRODY:
Miejsca 1-3 w kategorii open Kobiet: Puchary. Dla psa karma
Miejsca 1 -3 w kategorii open Mężczyzn: Puchary. Dla psa karma
Pozostałe klasyfikacje oraz wykaz nagród w zależności od hojności sponsorów ogłosimy najpóźniej
tydzień przed imprezą.
Każdy zawodnik otrzyma medal na mecie.
Dekoracja zwycięzców ok. godz. 13:00
Sprzęt sportowy marki JOMA.
Postanowienia końcowe:
Zawodnik musi posiadać numer startowy w widocznym miejscu przez cały czas trwania biegu.
Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu za pomocą bezzwrotnych chipów
w pamiątkowych numerach startowych.
Każdy zawodnik w pakiecie ma zagwarantowany posiłek regeneracyjny i nawodnienie – także dla
psów. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Dokonując zgłoszenia akceptujesz regulamin. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psy i ich właścicieli.
Samochody należy parkować od strony Orlika- wjazd obok kościoła.
Każdy zawodnik ma obowiązek mieć przy sobie książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepienie
przeciwko wściekliźnie oraz dokument tożsamości ze zdjęciem do okazania w Biurze Zawodów.
Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, a o sprawach nieujętych w nim rozstrzyga tylko
Organizator.

Załącznik nr 2 – Bieg Nocny o Beczkę Barona Jana Goetza
Termin i miejsce:
24.06.2017r., start o 22:00 przy Placu Kazimierza w Brzesku, podczas koncertu gwiazdy wieczoru.
Limit czasu: 90 minut.
Bieg prowadzi Pilot – auto firmowe Grupy Carlsberg, bieg kończy – auto Ośrodka Szkolenia
Kierowców Pirat z Bochni. Po przekroczeniu limitu czasowego zawodnicy powinni zejść z trasy
i zachowywać się jak piesi.
Trasa:
Dystans o długości ok. 10km oznaczony będzie co kilometr znakami pionowymi i poziomymi. Trasa
poprowadzona jest głównymi ulicami Brzeska, dlatego zawodnicy powinni bezwzględnie
przestrzegać: oznaczenia trasy, poleceń służb zabezpieczających bieg [policja, straż i wolontariusze],
a także Kodeks Ruchu Drogowego. Każdy zawodnik powinien posiadać odblask lub własne źródło
światła na czas biegu [wskazane latarki czołówki].
Uczestnicy:
Limit uczestników wynosi 300. W przypadku większej ilości chętnych i odpowiednich środkach na
zabezpieczenie większej ilości pakietów, organizator poinformuje o ewentualnym powiększeniu
limitu.
https://www.protimer.pl/bio/333/bieg-nocny-na-10km-o-beczke-barona-jana-goetza
Zawodnicy rejestrują się elektronicznie za pomocą formularza do 23.06.2017. Poprzez płatności online wnoszą darowizny na Bieg w wysokości 45zł do 19.06.2017r. Po tych terminach rejestracja
będzie możliwa w dniu biegu pod warunkiem dostępności pakietów startowych, a płatności tylko
gotówką w kwocie 55zł.
Każdy uczestnik musi mieć skończone 18 lat w dniu biegu.
Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów każdy powinien posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem.
Pakiet startowy:
Opaska uprawniająca do posiłku regeneracyjnego, możliwość bezpłatnego noclegu na sali
gimnastycznej [po wcześniejszej rezerwacji u organizatora – limit miejsc ograniczony], dostęp do
szatni, natrysków, toalet, piwo Radler w puszce, piwo Okocim Jasne Pełne w puszcze lub lane do
odebrania na Placu Kazimierza po biegu, gadżety od sponsorów, dostęp do strefy EXPO przy Biurze
Zawodów, woda na mecie oraz na trasie [ok. 5 km], pamiątkowy medal w kształcie beczki, ulotki
informacyjne o innych wydarzeniach biegowych, światełka chemiczne.
Nagrody:
Miejsca 1-3 OPEN kobiet – puchary i nagrody rzeczowe
Miejsca 1-3 OPEN mężczyzn – puchary i nagrody rzeczowe
Miejsce 1 OPEN kobiet – drewniana beczka z grawerem
Miejsce 1 OPEN mężczyzn – drewniana beczka z grawerem
Najlepszy zawodnik z Powiatu i Gminy Brzesko – darmowy voucher na zakup butów w salonie Eliseo

Najlepsza zawodniczka z Powiatu i Gminy Brzesko – darmowy voucher na zakup butów w salonie
Eliseo
Sprzęt sportowy marki JOMA.
Pozostałe nagrody wg hojności sponsorów zostaną podane najpóźniej tydzień przed biegiem.
Postanowienia końcowe:
Organizator nie ubezpiecza zawodników.
Zawodnik musi posiadać numer startowy w widocznym miejscu przez cały czas trwania biegu.
Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu za pomocą bezzwrotnych chipów
w pamiątkowych numerach startowych. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Dokonując zgłoszenia akceptujesz Regulamin. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zawodników.
Samochody należy parkować przy sali gimnastycznej ZSP nr 1.
Organizator udostępni zainteresowanym listę hoteli, które będą oferowały noclegi ze zniżką dla
biegaczy na podstawie numeru startowego. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora,
a o sprawach nieujętych w nim rozstrzyga tylko Organizator.

Załącznik nr 3 – Leśny Cross
Organizator:
Brzeski Klub Biegacza „Victoria"
Termin i miejsce:
Data: 2 lipca 2017 r., godz. 11.00
Biuro zawodów czynne będzie od godziny 9.00 do 10.30.
Baza biegów: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu przy ul. Zielnej 1, 32-800 Jasień.
Dystanse i trasa:
Dystanse: ok. 7,5 km i ok. 11 km
Trasa biegnie po ścieżkach leśnych i około kilometra po asfalcie.
Limit pokonania trasy to: 1 h 45 min. dla 7,5 km i 11 km.
Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
Trasa oznaczona będzie taśmami oraz znakami pionowymi minimum co 1km.
Uczestnictwo
1. W zawodach mogą startować wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadający
przeciwwskazań zdrowotnych do startu na dystansie 7,5 km i 11 km.
2. Organizator umożliwia w zawodach start osób, które ukończyły 16 lat.
3. Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani
są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów,
z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z
dowodem osobistym w momencie weryfikacji Zawodnika w biurze zawodów.
4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego
oraz do zachowania kultury osobistej.
5. Zawodnicy podczas trwania wyścigu nie mogą zanieczyszczać trasy, pod karą dyskwalifikacji
6. Zabronione jest używanie szklanych pojemników.
7. Ze względu na przebieg trasy ścieżkami leśnymi, na których mogą panować różne warunki,
organizator zaleca odpowiednie obuwie terenowe.
Zgłoszenia
Zawodnicy rejestrują się za pomocą formularza elektronicznego do 1 lipca 2017 r.
https://www.protimer.pl/bio/335/lesny-cross
lub w biurze zawodów pod warunkiem dostępności pakietów.
Limit zawodników: 150 osób na obu dystansach.
Wpisowe wynosi: 35 zł dla obu dystansów od zawodnika w formie darowizny na BKB Victoria. Płatności
należy dokonywać w terminie do 19.06.2017 r. poprzez elektroniczny system płatności
lub w biurze zawodów wyłącznie gotówką w kwocie 50 zł.
Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów każdy powinien posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem.
Nagrody:
Na danym dystansie:
Miejsca 1-3 w kategorii open Kobiet: Puchary i nagrody rzeczowe.
Miejsca 1 -3 w kategorii open Mężczyzn: Puchary i nagrody rzeczowe.

Pozostałe klasyfikacje oraz wykaz nagród w zależności od hojności sponsorów ogłosimy najpóźniej tydzień
przed imprezą. Każdy zawodnik otrzyma medal na mecie.
Dekoracja zwycięzców ok. godz. 13:00
Postanowienia ogólne:
1. Zawodnik musi posiadać numer startowy w widocznym miejscu przez cały czas trwania biegu.
2. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu za pomocą bezzwrotnych chipów
w pamiątkowych numerach startowych.
3. Każdy zawodnik w pakiecie ma zagwarantowany posiłek regeneracyjny i nawodnienie.
4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Dokonując zgłoszenia akceptujesz regulamin.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zawodników.
7. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
9. Samochody należy parkować przy kościele, Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu
i w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
10. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, a o sprawach nieujętych w nim rozstrzyga tylko
Organizator.

Załącznik nr 4 – PAGEN Run Biegi dla dzieci
PAGEN Run Biegi dla dzieci
Organizator:
Brzeski Klub Biegacza „Victoria"
Termin i miejsce:
Data: 2 lipca 2017 r., planowany start ok. godz. 11.15 - biegi następują kolejno po sobie (w
zależności od liczby dzieci z uwzględnieniem podziału na płeć, dziewczynki – chłopcy).
Biuro zawodów czynne będzie od godziny 9.00 do 10.30.
Baza biegów: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu przy ul. Zielnej 1, 32-800 Jasień.
Dystanse i trasa:
Kategorie wiekowe i dystanse:
 dzieci 3 - 4 lat - (roczniki 2014, 2013) - ok. 100m (Uwaga! Dzieci biegną samodzielnie! Jeżeli
dziecko jest za małe aby pokonać dystans samodzielnie biegnie z rodzicem symbolicznie
na końcu stawki)
 dzieci 5 - 6 lat - (roczniki 2012, 2011) - ok. 200m
 dzieci 7 - 9 lat - (roczniki 2010, 2009, 2008) - ok. 300m
 dzieci 10 - 12 lat - (roczniki 2007, 2006, 2005) – ok. 400m
Biegi odbędą się na boisku trawiastym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu.
Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa
1. Biegi dzieci są bezpłatne.
2. Rejestracja zawodników: https://www.protimer.pl/bio/334/pagen-run-biegi-dla-dzieci
lub w Biurze zawodów pod warunkiem dostępności pakietów. Zgłoszenia on-line będą
przyjmowane do 1 lipca 2017 r.
Podczas weryfikacji w Biurze zawodów każdy powinien posiadać dowód tożsamości
ze zdjęciem.
3. Limit: 120 dzieci na wszystkich dystansach.
4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu kartę z podpisem
rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w PAGEN Run Biegi dla
dzieci i biorącego za niego odpowiedzialność. Karta stanowi załącznik do Regulaminu
Biegowych Dni Brzeska 2017; będzie dostępna również w biurze zawodów. Bez przekazania
zgody z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego nie będzie możliwy udział w biegu.
Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim
danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji. Uczestnik zobowiązany jest do
przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa
w Biegu, w szczególności zasad fair play.
Klasyfikacja i nagrody
W biegach dla dzieci prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt dla każdej
kategorii wiekowej. W każdym biegu nagradzane będą trzy pierwsze miejsca. Po ukończeniu biegu
każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

Dekoracja zwycięzców około godziny 12.00.
Postanowienia ogólne:
Organizator nie ubezpiecza zawodników. Zawodnik musi posiadać numer startowy w widocznym
miejscu przez cały czas trwania biegu. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Dokonując zgłoszenia akceptujesz Regulamin. Zawodnik startuje na odpowiedzialność rodzica
lub opiekuna prawnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
zawodników. Samochody należy parkować przy kościele, Publicznej Szkole Podstawowej
w Jasieniu i w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. Interpretacja Regulaminu należy
do Organizatora, a o sprawach nieujętych w nim rozstrzyga tylko Organizator.

