I Rajgrodzki Bieg Niepodległości

Burmistrz Rajgrodu- Ireneusz Gliniecki zaprasza wszystkich mieszkańców
gminy i przybyłych gości do wspólnego świętowania 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości podczas I Rajgrodzkiego Biegu Niepodległości. W biegu mogą
uczestniczyć wszyscy, bez względu na wiek. Bieg jest rekreacyjny, bez klasyfikacji
miejsc, każdy pokona trasę we własnym tempie.
Zachęcamy do udziału całe rodziny!
REGULAMIN I RAJGRODZKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
CEL BIEGU:
 Wspólne świętowanie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 Integracja lokalnego społeczeństwa
 Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
TERMIN I MIEJSCE:
 10 listopad 2018 r., parking przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie
ul. Stanki 14 (dawne gimnazjum)
 10:30 – Otwarcie biura zawodów
 do 11:40 – Rejestracja uczestników, odbiór pakietów startowych
 12:00 – Start biegu
 13:20 – Wspólne zdjęcie
 13:40 – Poczęstunek
 14:30 – Zakończenie imprezy
TRASA: dystans 2 km
Start: parking przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie ul. Stanki 14
(dawne gimnazjum)- promenada wzdłuż jeziora Rajgrodzkiego (do końca ścieżki)skręt w prawo za Pensjonatem Raj na ul. 1 Maja- skręt w prawo na ul. F.
Zabielskiego- skręt w prawo na ul. Powstańców- skręt w lewo na ul. Jaćwieską- skręt w prawo na parking przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym- meta: parking
przy szkole.

MAPA:

ORGANIZATOR:
Gmina Rajgród
ul. Warszawska 32
19-206 Rajgród
www.umrajgrod.pl
UCZESTNICTWO
• W biegu startować mogą wszyscy, bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie
mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna oraz (w
przypadku dzieci do 10 r.ż.) pod ich nadzorem.
• Limit uczestników biegu wynosi 100 osób.
• Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w
przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora
powodów.
• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz
okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
• Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
• Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek
konieczny, jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.
ZGŁOSZENIA, OPŁATY
• Zapisy do biegu odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie https://goo.gl/forms/LTZW4zd25PyZCRBH3 i pod numerem
telefonu: 86 272 19 48 do dnia 8.11.2018 lub osobiście w biurze zawodów w dniu
biegu– tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń.
• Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
• Udział w biegu jest darmowy

NAGRODY
• Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy
ZASADY FINANSOWANIA
• Koszty organizacyjne pokrywa organizator
UWAGI KOŃCOWE
• Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i
fotograficznych z biegu.
• Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
• Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
• Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
• Kontakt: Tel.: 86 272 19 48 (od poniedziałku do piątku, godz. 7:00-15:00)

