REGULAMIN
GRODZISKIEJ LIGI BIEGOWEJ
WSTĘP
„Grodziska Liga Biegowa” jest cyklem cotygodniowych „otwartych” zajęć biegowych .
W ramach „Grodziskiej Ligi Biegowej” w każdym miesiącu planowany jest „Trening z Gwiazdą” zajęcia z udziałem znanej osoby.
1. CEL
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
Integracja środowiska biegaczy Gminy i Powiatu Grodziskiego.
Promocja Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2. TERMINY I MIEJSCE
W każdy poniedziałek w godz. 20.00 – 21.30 w okresie od dn. 07.01.2017 r. do dn. 18.12.2017 r.
Hala i Stadion Sportowy OSiR w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Westfala 3a.
Zbiórka uczestników w Hali Sportowej, przy wejściu.
3. ORGANIZATOR
Klub Sportowy BIEGI Grodzisk Mazowiecki.
4. PARTNERZY
Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki.
Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Fundacja Wychowanie Przez Sport – Biegam Bo Lubię.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
W zajęciach mogą brać udział osoby od 16. roku życia.
Warunkiem udziału w zajęciach jest wpisanie się na listę oraz własnoręczne złożenie podpisu pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w zajęciach na własną odpowiedzialność.
Osoby poniżej 18. roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w zajęciach.
6. LIMIT UCZESTNIKÓW
50 osób na jednych zajęciach - decyduje kolejność wpisów.
7. ZGŁOSZENIA
Osobiste, poprzez wpisanie się na listę, bezpośrednio przed zajęciami.
8. OPŁATA
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

9. KLASYFIKACJE I NAGRODY
Każda osoba za udział w poszczególnych zajęciach otrzyma 1 punkt.
3 najlepsze uczestniczki i 3. najlepszych uczestników, którzy zdobędą najwięcej punktów, otrzyma na
ostatnich zajęciach puchary oraz ewentualnie niespodzianki od sponsorów.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zajęcia odbędą się bez względu na pogodę.
Organizator zapewnia szatnie.
By zostać sklasyfikowanym należy wziąć udział w co najmniej jednych zajęciach.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych.
Organizator nie ubezpiecza uczestników.
Oficjalne wyniki Grodziskiej Ligi Biegowej będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej
organizatora: www.biegigrodzisk.pl
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dni i godzin poszczególnych zajęć o czym poinformuje
na stronie internetowej.
W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator niezwłocznie
powiadomi o tym fakcie na stronie internetowej.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo: info@biegigrodzisk.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych
podczas trwania zajęć.
Dokonując zapisu uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
formularzu dla potrzeb procesu rejestracji i opracowania wyników końcowych, zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
późniejszymi zmianami.

