
 REGULAMIN
MASAKRATOR KIDS

                                         
16 lutego 2019, Świętochłowice

1. CELE IMPREZY:

- Propagowanie morsowania;
 - Propagowanie aktywnego stylu życia, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

 - Promocja Dąbrowy Górniczej i Zagłębia Dąbrowskiego;
 - Upowszechnianie biegów z przeszkodami, aktywności rozwijającej

wszechstronną sprawność fizyczną.

2. ORGANIZATORZY:

    - MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach;     
    - Świętochłowicki Klub Morsa HARCIOLE;
    - Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni.

3. MIEJSCE, START

Biuro zawodów, start i meta - Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w
Świętochłowicach. Rejestracja i odbieranie pakietów startowych - od  godz.

11:00 do godziny 12:50.

 
4. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW, TRASA, DYSTANS

Zawodnicy startują w falach ustalonych ze względu na kategorie wiekowe:
- 5-6 lat;
- 7-8 lat;
- 9-10 lat;
- 11-12 lat.

Start pierwszej fali o 13:00. Dekoracja i wręczanie medali - bezpośrednio po
zakończeniu biegu.

Szczegóły dotyczące trasy zostaną podane w terminie późniejszym w
wydarzeniu na Facebooku.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA



W MASAKRATOR KIDS mogą wystartować dzieci w wieku 5-12 lat, za zgodą
(i w obecności) rodzica lub opiekuna. 

Rodzice dokonujący zgłoszenia dziecka do udziału w imprezie poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.masakratorrun.pl

potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na
publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i

reklamowych organizatorów w ramach promocji imprezy MASAKRATOR.
Wyrażają również zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie

niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-
mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych organizatorów. 

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie
internetowej zawodów www.masakratorrun.pl 

Dopuszczeni do startu zostaną zawodnicy, którzy zostaną zarejestrowani i
wniosą stosowną opłatę wpisową.

Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie
nie wyczerpania limitu zgłoszeń. Organizator dopuszcza możliwość

wprowadzenie limitu startujących, o czym poinformuje na www, funpage oraz w
wydarzeniu na Facebooku.

REJESTRACJA I OPŁATA W DNIU ZAWODÓW, NIE GWARANTUJE
OTRZYMANIA PEŁNEGO PAKIETU (RÓWNIEŻ MEDALU) W TYM SAMYM

DNIU (mogą być dosłane w terminie późniejszym). 
WNIESIONA OPŁATA (35 ZŁ) NIE PODLEGA ZWROTOWI. Opłata może być

scedowana na innego zawodnika. 

7. KLASYFIKACJA, NAGRODY

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni (statuetki): najszybszy chłopiec
i najszybsza dziewczynka.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pakiet startowy zawiera m.in. poczęstunek i medal za ukończenie biegu.
Szczegóły dotyczące pełnej zawartości pakietu zostaną opublikowane w

terminie późniejszym na Facebooku.
W czasie trwania zawodów organizatorzy zapewniają służbę medyczną, NIE

ZAPEWNIAJĄ UBEZPIECZENIA NNW.
Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt i przebieralnia na czas

zawodów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym

wprowadzenia limitu uczestników, o których zobowiązuje się poinformować
przed rozpoczęciem imprezy. 


