REGULAMIN BIEGU „FURA ŚWIETLIKÓW”
3 czerwca 2017 roku

1. Cele i założenia biegu: Głównym celem biegu jest niesienie pomocy. Jesteśmy Furą
Szczęścia i w tym roku pomagamy Świetlicy „Nibylandia”, działającej na
Świerczewie.
2. Organizatorzy: Fura Szczęścia – czyli UEP-owscy Studenci Komunikacji w
Biznesie.

3. Termin i miejsce: Impreza odbędzie się w dniu 3 c z e r w c a 2017 roku w P a r k u
Nad

Wartą

przy

Osiedlu

Piastowskim

w Poznaniu. Trasa będzie

oznaczona i udostępniona do zapoznania się Uczestnikom z odpowiednim
wyprzedzeniem.

4. Dystans: 5 km.

5. Program biegu (3 czerwca 2017 roku):
1) Rejestracja uczestników, pobranie pakietu – 17:30 - 20:30,
2) Wspólna rozgrzewka – 20.30,
3) Start biegu – 21.00,
4) Zakończenie – między godziną 21.40 a 23:00.
6. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:
1) W biegu weźmie udział około 500 osób.
2) Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w formie
formularza rejestracyjnego w momencie osiągnięcia liczby 500 uczestników.
3)

Za uczestnika biegu uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz
zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej w ciągu 24 h od momentu wysłania drogą
elektroniczną wypełnionego formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem:
https://plus-timing.pl/zgloszenia/fura_swietlikow-207/ .

4) Na jednym formularzu rejestracyjnym może być zarejestrowana tylko jedna
osoba (Uczestnik biegu).

5) Opłata startowa następuje poprzez przelew, jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
Należy jej dokonać bezpośrednio po rejestracji internetowej.
6) Formularze rejestracyjne i opłaty startowe, które dotrą n a k ont o F und a cj i po
zakończeniu terminu rejestracji uczestników, nie będą brane pod uwagę.
7) W biegu może wziąć udział każda osoba fizyczna, która do dnia imprezy tj. 3 czerwca
2017 roku ukończyła 18 rok życia.
8) Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w nocnym
biegu „FURA ŚWIETLIKÓW” wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Tym samym
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko.
9) Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze rejestracji w dniu 3
c z e r w c a 2017 r. w godzinach 17.30 – 20.30. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą
okazać dowód osobisty dla sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy
- co niniejszym będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora.
10) Trasa będzie oznaczona, jednak dla zachowania należytych środków bezpieczeństwa
Uczestnik zobowiązuje się do posiadania podczas biegu urządzenia oświetlającego trasę –
latarki.
11) Nie posiadanie widocznego numeru startowego, przypiętego zgodnie z wytycznymi,
będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika.
7. Wysokość opłaty:
25 zł – wysłanie formularza rejestracyjnego i uiszczenia opłaty w terminie: do niedzieli
21 maja do godz:23:59,

na

konto

Fundacji Uskrzydleni, ul. Będlewska 6, 60-101

Poznań , nr konta 88 1140 2004 0000 3102 7624 3478,

podając

w

tytule:

”Fura

Świetlikow + imię i nazwisko osoby uczestniczącej w biegu”, np.: FURA ŚWIETLIKÓW,
JAN KOWALSKI.
35 zł – wysłanie formularza rejestracyjnego i uiszczenia opłaty w terminie: do niedzieli
28 maja do godz. 23:59, na konto Fundacji Uskrzydleni, ul. Będlewska 6, 60-101
Poznań , nr konta 88 1140 2004 0000 3102 7624 3478,

podając

w

tytule:

”Fura

Świetlikow + imię i nazwisko osoby uczestniczącej w biegu”, np.: FURA ŚWIETLIKÓW,
JAN KOWALSKI.
W przypadku rezygnacji z biegu przez Uczestnika - opłata nie podlega zwrotowi.

8. Postanowienia końcowe:
Bieg odbędzie się niezależnie od

warunków

atmosferycznych.

Organizator

zapewnia opiekę medyczną podczas trwania biegu. Organizator nie zapewnia
upominków dla zgłoszonych po terminie oraz nie ponosi odpowiedzialności za
zgłoszenia on-line, które do niego nie dotarły w wyznaczonym terminie.
W biegu nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem środków
odurzających. Zabrania się biegania z wózkami, kijami i tym podobnym sprzętem
oraz w asyście rowerzystów

i

„rolkarzy”.

Każdy

zgłoszony

zawodnik

jest

zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu oraz przepisów dotyczących strefy
przygranicznej. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje dyskwalifikacją.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz
dokonania w nim zmian.

10. W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
fura.swietlikow.kontakt@gmail.com

Organizatorzy biegu
York Fura Świetlików 2017

