Bieg Sztafetowy z okazji XXV-lecia Uniwersytetu w Białymstoku
REGULAMIN ZAWODÓW

1. ORGANIZATORZY
- Uniwersytet w Białymstoku
- Klub Środowiskowy AZS Województwa Podlaskiego

2. TERMIN I MIEJSCE
- Bieg odbędzie się 29.05.2022 r. o godzinie 11.00 w Kampusie
Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Ciołkowskiego 1).

3.
-

4.
-

ZASADY BIEGU
Zawody odbędą się w formie sztafety 5 x 2500 m.
W składzie pięcioosobowej drużyny muszą być co najmniej 2 kobiety.
Zawodnicy biegną w ustalonej kolejności, pokonując dwie pętle o długości
1250 m., następnie przekazują sobie pałeczkę sztafetową w wyznaczonej
strefie zmian.

ZGŁOSZENIA
Udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny.
W zawodach prawo startu mają osoby powyżej 15. roku życia.
Zgłoszenia do biegu można dokonać do dnia 27 maja 2022r. drogą
internetową poprzez system rejestracji dostępny na portalu Elektroniczne
Zapisy (link zostanie podany w ogłoszeniu dotyczącym rejestracji)
- Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w biurze zawodów
w dniu startu, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
- Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, jest to również jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

- Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do podpisania w biurze zawodów
oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność.
- Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do przedstawienia zgody
opiekuna na udział w zawodach.

5.
-

NAGRODY
Pierwsze 3 drużyny otrzymają nagrody rzeczowe oraz medale.
Dodatkowo zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe dla 3 drużyn.
Przewidzianych zostało 5 nagród rzeczowych dla zawodników
w najciekawszych strojach.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Podczas biegu każdy zawodnik powinien posiadać numer startowy
starannie przymocowany do przedniej części koszulki. Numery zapewnia
organizator.
- Organizatorzy zapewniają w trakcie trwania biegów opiekę lekarską oraz
wodę.
- Zgłoszenie do udziału w biegu jest równoznaczne ze zgodą na
wykorzystanie danych osobowych (wizerunek, imię, nazwisko) do celów
promowania biegu oraz informowania o jego przebiegu i wynikach przez
organizatora (informacje na temat przetwarzania danych osobowych na
Uniwersytecie w Białymstoku: https://uwb.edu.pl/ochrona-danychosobowych).
- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wiążąca
i ostateczna decyzja należy do organizatora.

