REGULAMIN BIEGU „DABRO-BAU FURIA ŚWNIDNICKA”

I. CELE IMPREZY
1. Połączenie wysiłku fizycznego oraz umysłowego z dobrą zabawą.
2. Nauka współpracy.
3. Pokonanie własnych barier – psychicznych oraz fizycznych.
II. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy DABRO-BAU Furia Świdnicka jest Stowarzyszenie Anngells Run, z siedzibą przy
ul. Trzmielowickiej 14, 54-008 Wrocław, NIP 894-308-87-51, REGON 365843454, KRS 0000645936, zwane
dalej „Organizatorem”.
III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1. Termin: 30 września 2018 r.
2. Miejsce: zalew Witoszówka przy ul. Droga Polna w Świdnicy.
2a) Udział w imprezie biegowej przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
3. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Limit osób: 700 zawodników.
5. Udział w biegu jest BEZPŁATNY.
6. Zawodnicy będą puszczani na trasę biegu po rozgrzewce, w grupach do 30 osób.
7. Godzina rozpoczęcia imprezy biegowej: 9:00.
8. Godzina zakończenia imprezy biegowej: 17:00.
9. Biuro zawodów czynne jest od godziny 7:30.
IV. PRZESZKODY
Na trasie biegowej znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju i
miejsca organizacji biegu. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:
a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, jeziora, rzeki, cieki wodne, wzniesienia, góry, drzewa;
b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą,
błotem czy lodem, trylinki, beczki z piaskiem, worki z piaskiem, opony, rury karbowane itp.
V. UCZESTNICTWO
1. W imprezach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.
2. Warunkiem udziału w każdej imprezie jest:
2a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
2b) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;

2c) akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i
ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia)
zdrowia lub życia;
2d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu
zgłoszeniowym,
2e) wyrażenie zgody na upublicznienie imienia, nazwiska, nazwy klubu na listach startowych
zamieszczonych na stronie www.anngellsrun.pl,
2f) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w
zakresie określonym w ust. 3 poniżej.
3. Zapisy odbywają się przez stronę: www.anngellsrun/zapisy
3a) Zapisy ruszają od dnia 31 maja 2018 r. godzina: 20:00.
3b) Zapisy zostają zamknięte w dniu 15 września 2018 r. godzina: 00:00.
4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących
formach: utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej
formie,
▪ udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono
wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego
udziału w imprezie,
▪ wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
▪ zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
▪ publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
▪ zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
▪ emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
▪ publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.
4. Warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej
do dnia 15 września 2018 r. i przedłożenia go w dniu biegu w biurze zawodów.
5. Organizator zastrzega limit 700 uczestników.
6. Organizator zapewnia szatnię damską/męską (namioty).
7. Organizator zapewnia depozyt dla zawodników w budynku bosmanatu.
8. Organizator zapewnia wodę dla każdego zawodnika po przekroczeniu linii mety.
9. Organizator zapewnia imienny certyfikat ukończenia biegu dla każdego zawodnika.
10. Organizator informuje o parkingu dla zawodników przy ul. Droga Polna. Parking nad zalewem.
VI. BEZPIECZEŃSTWO
1.Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu.
W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów
powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.
1a) Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy biegowej.
1b) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników na czas trwania imprezy biegowej.
2. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także
drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom
kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje

wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną
odpowiedzialność.
3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy
w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w
innym zakresie.
4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub
butach z kolcami.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w
stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym
bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą
zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów
wydarzenia.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
5. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

