Regulamin „III STRAŻACKIE 9,98 km”
Organizator: Komenda Miejska PSP w Piotrkowie Trybunalskim; Komitet organizacyjny wydarzenia „III STRAŻACKIE 9,98
km” przy Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, w składzie: Piotr Kaźmierczak – przewodniczący
komitetu oraz członkowie: Paweł Skorupa, Tomasz Mierzejewski.
Patronat nad wydarzeniem objął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim
Regulamin określa warunki organizacji, udziału oraz odpowiedzialności podczas wydarzenia „III STRAŻACKIE 9,98 km”
(dalej zwanego wydarzeniem).
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Popularyzacja biegania i jazdy rowerem jako najprostszych form ruchu na świeżym powietrzu.
Integracja osób aktywnych.
Pomoc w zbiórce funduszy na rehabilitację i zakup niezbędnej aparatury medycznej dla Macieja Drzewieckiego podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
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Wydarzenie odbędzie się 29 kwietnia 2018 roku w godz. 11:00 – 15:00 i ma charakter otwarty.
Biuro wydarzenia mieścić się będzie przy drodze pożarowej na terenie Leśnictwa Meszcze.
Start i meta mieścić się będzie przy biurze wydarzenia.
Trasa biegu i jazdy rowerem pokrywa się, oznaczona będzie za pomocą taśm i tablic.
Początek wydarzenia - godz. 10:00. Strat rowerzystów – 12:15, start biegaczy 12:30.
Uczestnicy muszą zgłosić się do biura wydarzenia nie później niż 30 min przed startem.
Długość trasy 9,98 km - ma charakter orientacyjny.
Trasa: drogi leśne zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Piotrków oraz gminy Moszczenica.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie.
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Wydarzenie ma charakter otwartego treningu.
Organizator nie zapewnia pomiaru czasu.
Prawo udziału w wydarzeniu mają amatorzy i osoby zrzeszone w klubach sportowych nie mające przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w biegach długodystansowych oraz jazdy rowerem.
Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu będzie podpisanie w biurze wydarzenia oświadczenia o właściwym stanie
zdrowia i udziale w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia Uczestnik zobowiązany jest we własnym
zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
Podczas weryfikacji Uczestnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (takie jak: dowód osobisty, prawo jazdy,
paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
Uczestnicy powyżej 18-go roku życia podpisują oświadczenie o udziale w wydarzeniu na własną
odpowiedzialność
Uczestnicy, którzy w dniu przeprowadzenia wydarzenia nie ukończyli 18 lat zobowiązani są do posiadania
zezwolenia na udział w wydarzeniu podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL.
Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna wraz z dowodem osobistym
w momencie weryfikacji niepełnoletniego Uczestnika w biurze wydarzenia.

Dzieci (inne osoby nieletnie) biorące udział w wydarzeniu, (biegnące, jadące rowerem, bądź przewożone na
rowerach w fotelikach) pozostają pod opieką swoich rodziców lub prawnych opiekunów, którzy ponoszą wyłączną
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
8. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
9. Uczestnicy „III Strażackie 9,98 km” nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w wydarzeniu.
W miejscu przeprowadzenia „III Strażackie 9,98 km” prowadzona będzie zbiórka pieniężna na wsparcie
rehabilitacji Macieja Drzewieckiego – podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
10. Zgłoszenia Uczestników
Etap I – od 14.02.2018 r. do 27.04.2018 r. godz. 12:00 poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim: www.strazpiotrkow.pl
– w zakładce III STRAŻACKIE 9,98 km, Etap II - w dniu 29 kwietnia 2018 r. w godz. 09:00-11:00, w biurze
wydarzenia.
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Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Uczestnik bierze udział w wydarzeniu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga
za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza,
że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wydarzeniu
i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc udział w wydarzeniu wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
Przystąpienie do wydarzenia jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań medycznych do udziału
w biegu lub jeździe rowerem.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zaginione lub zniszczone w trakcie trwania wydarzenia.
4. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, zwolniony jest
z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników wydarzenia oraz zwolniony
jest z obowiązku naprawiania takich szkód.
5. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia
uczestnictwa w wydarzeniu, w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika niniejszego regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia z przyczyn niezależnych od niego
i niemożliwych do przewidzenia.
7. W przypadku zejścia uczestnika z trasy należy o tym niezwłocznie poinformować Organizatora.
8. Organizator imprezy nie ubezpiecza od NNW.
9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na
wykorzystanie własnego wizerunku w materiałach informacyjnych lub reklamowych. W szczególności Uczestnik
wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.
Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszelkich
polach eksploatacji.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, a ostateczna interpretacja
Regulaminu należy do Organizatora.
Komitet organizacyjny:
Piotr Kaźmierczak
Paweł Skorupa
Tomasz Mierzejewski

