Charytatywny BIEG W SZPILKACH
REGULAMIN
1. Organizator:
Komitet Społeczny SZPILKI NA TRASIE
Agnieszka Oracka
Hanna Kornacka
Magdalena Cender
Adres e-mail: szpilkibieg@gmail.com
Współorganizatorzy biegu:
Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki
Ośrodek Sportu i Rekreacji W Grodzisku Mazowieckim
Bieg objęty patronatem Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiecki.

2. Cel imprezy
- Aktywizacja społeczności lokalnej.
- Propagowanie zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania i aktywności
fizycznej.
- Promocja miasta Grodzisk Mazowiecki na terenie województwa
Mazowieckiego.
- Propagowanie idei pomocy na rzecz potrzebujących.
- Zbiórka środków na rzecz: Domu Pomocy Społecznej w Grodzisku
Mazowieckim przy ul. 3 Maja 63
- Zbiórka środków na rzecz: ofiar wojny w Ukrainie
3. Termin, miejsce i trasa

Termin biegu 28.08.2022r.
Start nastąpi o godzinie 10:30.
Bieg odbędzie się na terenie Parku im. Skarbków przy ul. 3 Maja w Grodzisku
Mazowieckim.
W ramach zawodów odbędzie się bieg na dystansie 500 metrów.
Nawierzchnia – asfaltowa.
4. Uczestnictwo
- w biegu mogą wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat;
- warunkiem niezbędnym uczestnictwa jest odpowiednie obuwie: but na
szpilce o wysokości co najmniej 7 cm;
- mile widziane zabawne przebrania. Kolorystykę, formę stroju ogranicza
jedynie wyobraźnia Uczestnika. Mile widziane także stroje nawiązujące historii
miasta Grodzisk Mazowiecki (w nawiązaniu do jubileuszu 500 lat miasta);

- każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia
o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w biegu, oraz potwierdzenie
o zapoznaniu się z regulaminem;
- każdy uczestnik musi posiadać numer startowy; przymocowany z przodu do
odzieży wierzchniej.
5. Zgłoszenia i wpisowe
- zgłoszenia będą przyjmowane bezpośrednio przed biegiem, w biurze
zawodów, które mieścić się będzie w miejscu startu zawodów od godziny 9.30
lub elektronicznie na stronie https://dostartu.pl/charytatywny-bieg-w-szpilkach-v7659

- bieg w szpilkach jest wydarzeniem o charakterze charytatywnego
wydarzenia sportowego. Opłata startowa w całości wykorzystana zostanie na
w/w cele charytatywne, wrzucana jest bezpośrednio przy zapisie do
przygotowanych przez organizatorów puszek lub w trakcie procesu rejestracji
elektronicznej.
- koszt pakietu startowego nie mniej niż 35 zł.

6 . Pomiar czasu
Pomiar czasu obsługiwany będzie przez firmę time2go
7. Klasyfikacje
W biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:
- OPEN mężczyzn - miejsca I-III
- OPEN kobiet - miejsca l-lll
- Najciekawsze przebranie.
- Najwyższa szpilka
- Najmłodszy uczestnik (bez względu na płeć, pokonujący trasę na
własnych nogach
)
- Najstarszy uczestnik (bez względu na płeć)
8. Nagrody
- wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale;
- zwycięzcy w/w kategorii otrzymują upominki.
9. Postanowienia końcowe
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie;
- we wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decydują organizatorzy
biegu, którym przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
- organizatorzy zapewniają obsługę medyczną na czas trwania biegu;
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione w trakcie imprezy;
- organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na
życie, zdrowotnego, OC z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,

śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością
i uczestnictwem w imprezie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności;
- W okolicach biura zawodów, organizator nie przewiduje przebieralni
i depozytów.
- Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i jest
zobowiązany do jego przestrzegania;
- Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania relacji z Biegu,
mogących zawierać́ wizerunek uczestników, na co uczestnicy Biegu, biorąc
w nim udział, wyrażają zgodę bez prawa do otrzymania dodatkowego z tego
tytułu wynagrodzenia;
- Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb Biegu;
- Dane w postaci: imienia, nazwiska, wiek, nr telefonu, adres, będą
przechowywane przez ORGANIZATORA do czasu zakończenia biegu;
- Organizator ma prawo odwołać́ bieg z powodów niezależnych od niego;
- Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną
zdyskwalifikowani;
- Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie
mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie
zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania Imprezy;
- Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator, jego
decyzje są ostateczne i niepodważalne;
- Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od nieszczęśliwych
wypadków. W przypadku zaistnienia w trakcie imprezy jakichkolwiek zdarzeń
losowych Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
Organizatora z tego tytułu.
- Uczestnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w Biegu na własną
odpowiedzialność oraz są świadomi niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z
charakteru tego wydarzenia;
- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu
spowodowane przez uczestników imprezy lub osoby postronne. Uczestnicy
ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
- Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz
stosowania się do poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających
trasę Biegu;
- Organizator ma prawo usunąć z trasy Biegu ora z terenu imprezy osoby,
które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy
lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem

