Regulamin cyklu biegów: OCR Wolf River Event 2019
§ 1 CEL IMPREZY
Celem Imprezy jest popularyzowanie aktywnego trybu życia, rywalizacji sportowej wśród
różnych grup społecznych oraz uczenie myślenia podczas intensywnego wysiłku
psychofizycznego.
§ 2 ORGANIZATOR
Fundacja Wilczym Szlakiem
57-514 Międzygórze, Ul. Wojska polskiego 35/5.
KRS: 0000697577
NIP: 881-149-52-58
Numer konta BGŻ: 2816 0014 6218 3501 2330 0000 01
email: biuro@wilczym-szlakiem.pl
Tel: 798 233 884
§ 3 MIEJSCE IMPREZY I JEJ TERMIN
1. Impreza jest cyklem biegów przeszkodowych/przełajowych.
2. Wszelkie informacja o terminie i miejscu poszczególnych edycji biegu zamieszczane
będą w kalendarzu znajdującym się na stronie internetowej Organizatora www.wilczym-szlakiem.pl.
Impreza OCR Wolf River Race 2019. Odbędzie się 13-14.07.2019 r. w Międzygórzu
– biuro zawodów będzie się mieścić przy Ul. Pocztowej w budynku dawnej szkoły
podstawowej, a obecnie biblioteki.
3. Plan dojazdu do miejsca imprezy/startu poszczególnych edycji biegu Organizator
będzie udostępniać na stronie internetowej www.wilczym-szlakiem.pl oraz za
pośrednictwem fanpage: https://www.facebook.com/biegwilczymszlakiem/
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, daty lub miejsca biegów.
5. Wszelkie informacje odnośnie ewentualnych zmian w tym zakresie zostaną
zamieszczone za pośrednictwem strony internetowej: www.wilczym-szlakiem.pl lub
fanpage: https://www.facebook.com/biegwilczymszlakiem/. Dodatkowo każdy
uczestnik zgłoszony przez formularz otrzyma bezpośrednią informację na wskazany w
w/w formularzu adres e-mail.

§ 4 IMPREZA I JEJ CHARAKTERYSTYKA
1. Impreza ma charakter biegów przeszkodowych/przełajowych, przeszkody znajdujące
się na trasie są sztuczne lub naturalne, uczestnicy przed biegiem będą mogli zapoznać
się z mapą trasy i opisem poszczególnych przeszkód.
2. OCR Wolf River Event 2019 jest cyklem biegów rzecznych.
3. Zawodnicy będą mieli do pokonania dystanse:
OCR Wolf River Race około 4 km i 8 przeszkód
OCR Wolf River Race Night Edition 4 km i 10 przeszkód
Wolf River Race Short’s & Bikini 5 km – bieg bez przeszkód
4. Start biegu zorganizowany będzie w oznaczonej strefie startu. Uczestnicy będą
startować w grupach od 20 do 65 osób w 10/15/30 minutowych odstępach. Wielkość
grupy startowej uzależniona jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz od charakteru
wydarzenia.
Warunkiem ukończenia biegu jest dotarcie na metę. Czas przebycia trasy przez Uczestnika
określany będzie na podstawie godziny startu i godziny dotarcia na metę. Podczas biegu
obowiązuje elektroniczny pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów.
§ 5 ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia dokonuje uczestnik wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej
www.wilczym-szlakiem.pl lub na oficjalnej stronie zapisów internetowych. W formularzu
muszą zostać zawarte wyłącznie prawdziwe dane osobowe.
2. Zapisy na dany bieg kończą się w dniu biegu. Organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zamknięcia zapisów po wyczerpaniu limitu uczestników.
3. Uczestnik wpłaca opłatę startową za udział w imprezie za pośrednictwem płatności
online lub według wytycznych Organizatora zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
4. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od dnia
dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
5. Wysokość opłaty startowej rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu biegu, o wysokości
wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza
zgłoszeniowego.

6. Na stronie internetowej organizatora www.wilczym-szlakiem.pl zawarty jest cennik
poszczególnych opłat za udział w biegu.
7. Każdy uczestnik może również dokonać zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Zawodów w
dniu biegu, najpóźniej na 45 minut przed startem.
8. W przypadku zgłoszenia się bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, Uczestnik
uiszcza opłatę startową wyłącznie gotówką.
9. Opłata startowa indywidualna przy zapisie drużynowym podlega zniżkom opisanym
w cenniku. Opłatę za całą drużynę należy dokonać podczas jednorazowej płatności
towarzyszącej rejestracji co najmniej jednego członka rejestrowanej grupy.
10. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
11. Opłata startowa jest dobrowolnym przekazaniem środków pieniężnych na rzecz:
Fundacja Wilczym Szlakiem 57-514 Międzygórze, Ul. Wojska polskiego 35/5.
KRS: 0000697577 NIP: 881-149-52-58. Środki są wyłącznie przeznaczone na
pokrycie kosztów organizacji zawodów.
12. Promocje, zniżki i upusty się nie sumują.

§ 6 UCZESTNICTWO W IMPREZIE I JEGO WARUNKI
1. Uczestnikiem Imprezy może być każda osoba która spełnia łącznie następujące
kryteria:
o

W dniu biegu będzie miała ukończone 18 lat albo w dniu biegu będzie miała
ukończone 16 lat i będzie się legitymować podpisaną przez opiekunów
prawnych zgodą na start w imprezie, wzór zgody wysyłany jest na prośbę
Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

o

dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę startową na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem,

o

przed startem złoży podpisane i wypełnione oświadczenia wymagane
Regulaminem oraz odbierze pakiet startowy. Oświadczenia za osobę
niepełnoletnią podpisują jego opiekunowie prawni.

2. Na terenie Imprezy mogą znajdować się w charakterze publiczności osoby nie będące
Uczestnikami.
3. Przepisanie pakietu startowego na inną osobę możliwe jest najpóźniej do 14 dni przed
biegiem.

§ 7 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW
1. Każdy z Uczestników imprezy zgłasza się w Biurze Zawodów najpóźniej na 45 minut
przed planowanym startem, gdzie zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi
wypełnione i podpisane:
o

Oświadczenie o dopuszczającym do startu stanie zdrowia Uczestnika oraz o
braku przeciwwskazań medycznych do udziału w Imprezie.

o

Deklarację startu w Imprezie na własną odpowiedzialność oraz o świadomości
istnienia zagrożeń utraty życia i zdrowia wynikających z charakteru Imprezy, o
których istnieniu został należycie poinformowany przez Organizatora,

o

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Imprezy,

o

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku
zarejestrowanego w trakcie trwania Imprezy,

2. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenia o których mowa powyżej podpisują
opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika.
3. Przed startem Organizator weryfikuje tożsamość Uczestnika. Każdy z Uczestników
zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób
pełnoletnich dokument taki stanowi dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, natomiast
w przypadku osób niepełnoletnich legitymacja szkolna lub dowód osobisty.
4. Po weryfikacji tożsamości i po złożeniu wypełnionych i podpisanych oświadczeń o
których mowa w pkt 1 Uczestnik otrzymuje od Organizatora pakiet startowy.
5. Uczestnik podczas trwania zawodów zgadza się na stosowanie zaleceń/poleceń
organizatora/wolontariuszy, w przeciwnym wypadku jest świadom, że grozi mu
dyskwalifikacja.

§ 8 ZAPEWNIONE ŚWIADCZENIA PRZEZ ORGANIZATORA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW
1. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wzięcia udziału w Imprezie, na
zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Każdy z Uczestników otrzymuje od Organizatora pakiet startowy (pakiet startowy
dostosowany jest do konkretnego wydarzenia i nie zawsze będzie taki sam)
składający się m.in. z:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Unikatowy pamiątkowy medal- wręczany na mecie
Pamiątkowa smycz do kluczy z logo organizatora lub/i sponsorów
Napój izotoniczny
Baton
Po zakończeniu biegu posiłek regeneracyjny i napój (piwo lub napój
bezalkoholowy)
Zwrotny chip (kompleksowa obsługa pomiaru czasu)
Dodatkowo Każdy uczestnik weźmie udział w losowaniu nagród (losowane będą
numery startowe) Informacje o puli nagród będą podawane na portalu
www.wilczym-szlakiem.pl lub na profilu na portalu facebook.com
Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody.
Dostęp do natrysków i przebieralni
Dodatkowo organizatorzy gwarantują dobrą zabawę, adrenalinę, zmęczenie i
satysfakcję z ukończenia zawodów!

3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną oraz napoje w strefie mety
(woda, herbata, napoje izotoniczne).
4. Organizator udostępnia zawodnikom oznakowaną i zabezpieczoną trasę (w
zabezpieczeniu udział weźmie OSP, wolontariusze, ratownicy medyczni).
5. Pomiaru czasu na zawodach oraz zapisy online dokonuje firma TimeSport.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość do rozwinięcia pakietu startowego, jednak
wszystko zależeć będzie od pozyskanych sponsorów i środków.

§ 9 BEZPIECZEŃSTWO NA IMPREZIE -ZASADY
1. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa w Imprezie osób
wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających.
2.

Zabrania się uczestnikom przebiegania przez drogi publiczne. Podczas przekraczania
dróg publicznych uczestnicy zobowiązani są stosować się do wytycznych do członków
obsługi imprezy, którzy kierują ruchem.

3.

Fragmenty trasy, które przebiegają po drogach publicznych uczestnicy zobowiązani
są pokonywać lewą stroną wzdłuż taśmy lub wedle uprzednich zaleceń organizatora.

4. Uczestnicy oraz publiczność zobowiązani są do nie przekraczania oznaczeń trasy w
postaci taśm i barierek ustawionych przez Organizatora.

5. Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy Uczestnika oraz jakąkolwiek osobę
trzecią, która zakłóca porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowuje się w
sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem a w szczególności osoby zagrażające
swoim zachowaniem zdrowiu i życiu swojemu lub innych osób.
6. Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania przy sobie
niebezpiecznych przedmiotów, w tym butów z kolcami, mogących zagrażać życiu i
zdrowiu innych Uczestników.
7. Organizator ma prawo ściągnąć z trasy biegu Uczestnika, jeżeli uzna że Uczestnik
wymaga interwencji medycznej.
§ 10 KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Klasyfikacje zawodników:
Kobiety: Junior 16-21 lat, Senior 22-40 lat, Starsi 41-99 lat
Mężczyźni: Junior 16-21 lat, Senior 22-40 lat, Starsi 41-99 lat
Open: klasyfikacja łączna wszystkich zawodników(wszystkie grupy wiekowe razem) –
klasyfikacja, która jako jedyna podlega nagrodom finansowym.
2. Organizator przewiduje nagrody finansowe dla 3 najlepszych kobiet i 3 najlepszych
mężczyzn z całego cyklu biegów OCR Wolf River Event 2019 w klasyfikacji OPEN.
3. Suma czasów wszystkich 3 biegów stworzy klasyfikację generalną według której
zostaną rozdane nagrody.
4. Nagrody finansowe będą stanowić 10% łącznej puli opłaty startowej oraz dodatek
przekazany bezpośrednio na ten cel przez Fundację Wilczym Szlakiem.
5. Kwota przekazanego dodatku od Fundacji Wilczym Szlakiem zostanie ujawniona
najpóźniej 20 czerwca 2019r.
6. Nagrody będą wydawane w formie bonu, który zwycięzcy będą musieli odebrać
osobiście w biurze zawodów po zakończonych zawodach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia dodatkowych osób.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy z Uczestników jest należycie poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i
życia wynikających z charakteru Imprezy i bierze udział w niej na własną
odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe i
majątkowe powstałe u Uczestników w wyniku udziału w Imprezie.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione oraz zgubione
przez Uczestników, a także za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów własnych
Uczestników w związku z ich uczestnictwem w Imprezie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie
terminu i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego
Regulaminu.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

