Regulamin PKO Biegu Charytatywnego Młodych

PKO Bieg Charytatywny Młodych zostanie rozegrany w 12 lokalizacjach w Polsce. Każda osoba biorąca udział w PKO Biegu
Charytatywnym Młodych przyczyni się do wsparcia celu charytatywnego, który został określony w Regulaminie 5. PKO Biegu
Charytatywnego.

I.

CEL IMPREZY

Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

II.

ORGANIZATOR

Organizatorem PKO Biegu Charytatywnego Młodych, zwanego dalej „Imprezą” jest WPS Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Potocka 33a/26, 01-631 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st., Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000588287.

III.

TERMIN I MIEJSCE

1.

Impreza odbędzie się dnia 14 września 2019 r., jednocześnie na 12 stadionach z bieżnią lekkoatletyczną.

2.

Biuro Zawodów będzie czynne: 14 września, sobota, w godz. 9:00-11:00.

3.

Lokalizacja stadionów, na których zostanie przeprowadzona Impreza:
• Białystok, Stadion lekkoatletyczny w Zespole Obiektów Sportowych "Zwierzyniec", ul. 11 Listopada 28,
• Bydgoszcz, Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka, ul. Gdańska 163,
• Koszalin, Stadion lekkoatletyczny „Bałtyk”, ul. Andersa 16,
• Kraków, Miejski Ośrodek Sportu Kraków „Wschód”, Os. Szkolne 39,
• Lidzbark Warmiński, Stadion Miejski, ul. Bartoszycka 24,
• Lublin, Stadion MKS „Start”, al. Józefa Piłsudskiego 22,
• Łódź, Stadion AZS Łódź, ul. Lumumby 22/26,
• Poznań, Stadion Golęcin, ul. Warmińska 1,
• Ruda Śląska, Stadion Lekkoatletyczny, ul. Czarnoleśna 12,
• Słupsk, Stadion 650-lecia, al. Antoniego Madalińskiego 4,
• Warszawa, Stadion AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34,
• Wrocław, Stadion AWF Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,

IV.

UCZESTNICTWO

1.

W Imprezie udział biorą dzieci (zwane dalej „Uczestnikami”) w wieku od 1 do 13 lat.

2.

W Biegu obowiązuje opłata startowa wniesiona w dowolnej wysokości jednak nie mniejszej niż 5 zł brutto od Uczestnika,
która zostanie przekazana w formie darowizny Fundacji PKO Banku Polskiego na cel charytatywny określony w
regulaminie, niezależnie od kwoty wskazanej w na wstępie regulaminu 5.PKO Biegu Charytatywnego.

3.

W każdej z lokalizacji w Imprezie może wziąć udział maksymalnie 350 dzieci. O kolejności nadawania numerów decyduje
kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat na konto Organizatora. Gwarancję startu daje dopiero nadanie numeru
startowego, który przydzielany jest po zaksięgowaniu wpłaty.

4.

Bieg rozgrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych na trzech różnych dystansach:
I kategoria - 1-6 lat – dystans 200m
II kategoria - 7-9 lat – dystans 400m
III kategoria - 10-13 lat – dystans 600m

5.

Do udziału w Imprezie zostaną dopuszczone dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie przedstawią w Biurze
Zawodów podpisaną zgodę uczestnictwa.

6.

Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu uczestnika
- opiekuna prawnego, zaświadcza się, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w Imprezie. Organizator nie zapewnia
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz
nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

7.

Każde dziecko otrzymuje w pakiecie startowym numer startowy, koszulkę, baton energetyczny oraz napój.

8.

Wszystkie dzieci po ukończeniu Imprezy otrzymają pamiątkowy medal.

9.

Czas osiągnięty w Imprezie zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.

10. Ze względów bezpieczeństwa w biegu obowiązuje zakaz poruszania się z wózkami dziecięcymi, w tym biegowymi
wózkami dziecięcymi.
IV. ZGŁOSZENIA
1.

Zgłoszenia Uczestnika można dokonać poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej
www.pkobiegcharytatywny.pl

2.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej w
wysokości 5 zł od Uczestnika.

3.

Zmian w formularzu zgłoszeniowym można dokonywać do 10 września 2019 r. do godziny 11.00.

4.

Rejestracja na bieg zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu miejsc w danej lokalizacji. Rejestracja online zostanie
zamknięta w czwartek 12.09.2019 r. o godz. 11.00. Po tym terminie, w przypadku dostępności wolnych miejsc w
poszczególnych lokalizacjach, możliwa będzie rejestracja na stadionie w dniu biegu.

V.

RAMOWY PROGRAM BIEGU
godz. 9.00 – 11.00 – praca Biura Zawodów;
godz. 11.00 – start pikniku rodzinnego godz.
11.50 - rozgrzewka;

godz. 12.00 – start I kategorii wiekowej;
godz. 12.15 – start II kategorii wiekowej;
godz. 12.30 - start III kategorii wiekowej;
godz. 14.00- zakończenie Imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie minutowym, o czym poinformuje na stronie internetowej
www.pkobiegcharytatywny.pl

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
Imprezie.

2.

Uczestnicy biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z
organizacją biegu z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków, w których
odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

3.

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektów, na których prowadzona jest Impreza oraz
przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń organizatora oraz kierownictwa obiektów.

4.

Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak
przeciwwskazań do udziału w imprezie o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Organizator zapewnia ubezpieczenie OC. Każdy zawodnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości
Regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie
innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i
przedmedycznemu działającemu w imieniu Organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne,
niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości Regulaminu oznacza, że
zawodnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie
na własną odpowiedzialność.

5.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z
uczestnictwem w Imprezie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego wypowiedzi, wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i
promocji Akcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez WPS Projekt sp. z o.o.

7.

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających przebieg rywalizacji, które mogą być bezpłatnie
umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz w mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny,
strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub jej przerwania bez podania powodów.

9.

Organizator zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja
Regulaminu należy do Organizatorów.

10. Organizator posiada ubezpieczenie OC oraz rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczestnikom w
wyniku przeprowadzania imprezy.

