Regulamin biegu

Fluo Run Warszawa
4 kwietnia 2020, Tor Wyścigów Konnych Służewiec

1.

Definicje:

Bieg – bieg Fluo Run Warszawa, odbywający się w terminie 4 kwietnia 2020 na terenie Toru
Wyścigów Konnych Służewiec.
Trasa – trasa Biegu wyznaczona przez organizatora.
Strona Internetowa Biegu / Strona Internetowa– www.FluoRun.pl
Uczestnik – zawodnik startujący w Biegu, który zgłosił swoje uczestnictwo w nim poprzez wykupienie
Pakietu Startowego, o którym mowa w pkt. 4.
Organizator – Whiteclock sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 73B/16, 00-801 Warszawa.

2.

Cel imprezy:

Celem imprezy jest promocja zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu poprzez rozrywkę.

3.
Termin i lokalizacja Biegu:
3.1.
Bieg odbywa się 4 kwietnia 2020r. na terenie Wyścigów Konnych Służewiec przy ul.
Puławskiej 266 w Warszawie.
3.2.
Bieg odbywa się na dystansie 5km, przy czym trasa biegu składa się z dwóch pętli po 2,5km.
Trasa będzie przebiegała po drogach utwardzonych, nieutwardzonych oraz po nawierzchni trawiastej.
3.3.
Szczegółowy, graficzny plan Trasy zostanie opublikowany przez Organizatora na Stronie
Internetowej Biegu, najpóźniej na 14 dni przed terminem Biegu.
3.4.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu Trasy lub zmiany poszczególnych
elementów wydarzenia, jeśli wystąpi przeszkoda techniczna lub inna, w tym szczególnie ze względu
na stan nawierzchni uwarunkowany warunkami pogodowymi, bądź ze względu na liczbę zgłoszeń, jak
również bez podania przyczyny.
3.5.
Harmonogram Biegu, w tym godziny odbioru pakietów startowych, rozgrzewek, startu Biegu,
publikowane będą na Stronie Internetowej Biegu.
3.6.
Limit czasu, w którym Uczestnik musi pokonać Trasę Biegu to 1,5 godz.

4.
Pakiet Startowy i Świadczenia Organizatora
4.1.
W celu zgłoszenia udziału Uczestnika w Biegu zobowiązany jest do zakupu Pakietu
Startowego w którego skład wchodzi:
4.1.1. Numer startowy.
4.1.2. Opaski fluorescencyjne – 5szt.
4.1.3. Okulary lub uszy fluorescencyjne.

4.1.4. Koszulka dla Uczestnika. Organizator nie gwarantuje koszulki w odpowiednim rozmiarze,
aczkolwiek dołoży wszelkich starań aby każdy Uczestnik otrzymał koszulkę w najbardziej zbliżonym
do oczekiwanego rozmiarze.
4.1.5. Świecąca, piankowa pałka LED.
4.1.6. Pamiątkowy medal.
4.2.
Organizator zapewnia Uczestnikom:
4.2.1. Oznakowanie i zabezpieczenie Trasy Biegu.
4.2.2. Atrakcje wizualne w klimatach Fluo Run.
4.2.3. Elektroniczny pomiar czasu.
4.2.4. Zabezpieczenie medyczne.
4.2.5. Nagrody dla minimum trzech najlepszych zawodników.
4.2.6. Imprezy plenerowej po zakończeniu Biegu.

5.
Zgłoszenia i opłaty:
5.1.
Warunkiem zgłoszenia Uczestnika do startu w Biegu jest wykupienie Pakietu Startowego, o
którym mowa w pkt. 4. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z
uczestniczeniem w Biegu. Dopiero uiszczenie opłaty za Pakiet Startowy powoduje zapisanie danej
osoby jako Uczestnika Biegu.
5.2.
Sprzedaż Pakietów Startowych odbywa się od 25.01.2020 do 04.04.2020 poprzez formularz
internetowy za pośrednictwem Strony Internetowej Biegu oraz portalu www.GoOut.net.
5.3.
Zgłoszenia Uczestników Biegu, w tym sprzedaż Pakietów Startowych przyjmowane również
będą w dniu 04.04.2020r. w biurze Biegu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec.
5.4.
Zgłoszenie Uczestnika musi być potwierdzone opłatą za Pakiet Startowy zgodnie z informacją
i cennikiem na Stronie Internetowej Biegu lub www.GoOut.net.
5.5.
W przypadku rezygnacji uczestnika po dokonaniu wpłaty, nie podlega ona zwrotowi.
5.6.
Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania Biegu.
5.7.
Uczestnik startujący w Biegu wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach
promocji Biegu w tym m.in. do kopiowania go do pamięci komputera oraz do sieci internet,
zamieszczanie u publikowanie utrwalonego wizerunku na stronach internetowych, w mediach
społecznościowych, w prasie i na plakatach. Uczestnik wyraża również zgodę do przetwarzania
swoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Biegu.
5.8.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu Biegu bez podania
przyczyny. W przypadku odwołania lub zmiany terminu
5.9.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu uczestników ze względów
bezpieczeństwa. W przypadku wprowadzenia limitu uczestników, sprzedaż Pakietów Startowych
zostanie wstrzymana.

6.
Zasady uczestnictwa:
6.1.
Uczestnicy Biegu mają obowiązek zapoznania się z regulaminem Biegu i przestrzegania jego
postanowień.
6.2.
Uczestnicy zgłaszają się do biura Biegu w dniu wydarzenia jedynie osobiście w celu odbioru
Pakietu Startowego.
6.3.
Odbiór Pakietu Startowego równoznaczny jest z akceptacją regulaminu Biegu.
6.4.
Do startu w Biegu dopuszczeni zostaną jedynie zawodnicy, którzy zakupili i odebrali
przypisany im Pakiet Startowy i posiadali będą w widocznym miejscu numer startowy.

6.5.
Osoby, które w dniu Biegu nie ukończyły 18 roku życia powinny posiadać pisemną zgodę na
udział w Biegu, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.
6.6.
Opiekunowie prawni, lub rodzice, którzy podpisali pisemną zgodę na udział w Biegu ich
dziecka, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za uczestnictwo dziecka w Biegu.
6.7.
Osoby do 13 roku życia mogą brać udział w Biegu jedynie pod opieką osoby dorosłej.
6.8.
Każdy Uczestnik akceptując niniejszy regulamin oświadcza, iż jest świadomy, że udział w
Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz, że staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność i
oświadcza o braku przeciwwskazań medycznych i zdrowotnych do uczestniczenia w Biegu.
6.9.
Uczestnicy ustawieni na starcie biegu mogą być podzieleni na grupy 500-1000 osób, których
starty rozpoczynały będą się w krótkich, kilkuminutowych odstępach.
6.10. Zabrania się przebywania na terenie Trasy Biegu, lub imprezy po jej zakończeniu bez
widocznego numeru startowego i koszulki, które Uczestnicy otrzymają w Pakiecie Startowym.
6.11. Każdy Uczestnik Biegu jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń służb porządkowych biegu.
6.12. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NNW. W zakresie NNW Uczestnicy
ubezpieczają się samodzielnie.
6.13. Na terenie Biegu i imprezy odbywającej się po jego zakończeniu zabrania się dystrybucji
materiałów reklamowych (np. ulotki, broszury, prezenty) przez osoby i firmy niebędące wystawcami
zatwierdzonymi przez Organizatora.
6.14. Nieprzestrzeganie pkt. 6.13. będzie skutkować karą administracyjną w wysokości 3000zł
netto.

7.
Postanowienia końcowe
7.1.
W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe
postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treść - po wyłączeniu
postanowień nieważnych - nie da się w sposób racjonalny pogodzić z resztą Umowy. Nieważne
postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, których treść w sposób
jak najbardziej zbliżony odpowiadać ich gospodarczemu celowi. Powyższe znajduje odpowiednie
zastosowanie także w przypadku częściowej nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.
7.2.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca lub czasu Biegu, a także do jego
odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia. Zwrot wpłaconych kwot przysługuje Uczestnikowi
jedynie w przypadku odwołania Biegu.
7.3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej, w przypadku
odwołania Biegu. W przypadku odwołania Biegu z winy Organizatora, niezwłocznie zwróci on kwoty
uiszczone przez Uczestników.
7.4.
Organizatorowi przysługuje prawo do dokonania zmian w Regulaminie. Zmiany te będą
opublikowane na Stronie Internetowej Biegu i obowiązywały będą od dnia publikacji.
7.5.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

