R E G U L A M I N akcji „Przeworsk Biega”
§ 1. Organizator
Organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku.

§ 2. Patronat
Patronat Burmistrz Miasta Przeworska.

§ 3. Cel akcji
1. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport ,
2. Integracja środowisk różnych grup wiekowych,
3. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności sportowej.

§ 4. Termin i miejsce
1. Termin: 10 czerwca 2017 r. godz. 10.00.
2. Miejsce: Stadion Miejski w Przeworsku, ul. Budowlanych.

§ 5. Zapisy
Zapisy do biegów prowadzone będą przed zawodami

§ 6. Formuła imprezy
Biegi odbędą się w następujących kategoriach oraz dystansach:
a) Dystans 50 m: bieg przedszkolaków
-bieg 3 latków i młodsi (kategoria: chłopcy, dziewczynki)
- bieg 4 latków i 5 latków (kategoria: chłopcy ,dziewczynki)
- bieg 6 latków i 7 latków (kategoria: chłopcy, dziewczynki)
b) Dystans 200 m: bieg klas I-II szkół podstawowych
c) Dystans 300 m: bieg klas III-IV szkół podstawowych
d) Dystans 300 m: bieg klas V-VI szkół podstawowych
e)Bieg otwarty na trasie o długości 3000 m: start Stadion Miejski – Ośrodek Rekreacyjno Turystyczno SportowyStadion Miejski (kategoria: mężczyźni i kobiety)
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w razie niewystarczającej liczby uczestników

§ 7. Nagrody
1.Zawodnicy z miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach otrzymają pamiątkowe medale za zajęte miejsca.
2.Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Uczestnikami biegu może zostać każda osoba, bez względu na wiek.
2. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki i urazy mające miejsce na trasie biegu.
3. Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
4. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych, organizator nie przewiduje odwołania biegu.
5. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się
do poleceń organizatorów i służb porządkowych.

6. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące oraz osoby związane z przeprowadzeniem biegu nie ponoszą
odpowiedzialności materialnej za rzecz y zaginione w trakcie trwania imprezy.
7. W sprawach nieujętych w regulaminie o stateczną decyzje podejmuje organizator i sędzia główny zawodów.
8. Uczestnicy akcji ,,Przeworsk Biega’’ występują na własną odpowiedzialność, tym samym zrzekają się wszelkich
roszczeń z tytułu kontuzji oraz uszczerbku na zdrowiu wobec organizatora, a także akceptują wyłączenie
organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

