Regulamin
Poranny Bieg Śniadaniowy 15.08.2018 r.
Organizator: Urząd Miejski w Trzebiatowie
Współorganizatorzy : GRH „Nałęcz”, Stowarzyszenie AT- Aktywny Trzebiatów, Zakład
Gminny Mrzeżyno, Mrzeżyńskie Centrum Sportu.
Patronat Honorowy : Burmistrz Trzebiatowa
Patronat Medialny: Gryfickie Info.
Partner Techniczny: TNC Sport.

I.

Cel Wydarzenia.
1. Celem wydarzenia jest zapewnienie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu
dla mieszkańców i turystów przebywających na terenie Gminy Trzebiatów.
2. Ponadto wydarzenie ma za zadanie: upowszechniać bieganie, jako najprostszą
formę aktywności fizycznej, popularyzować zdrowy tryb życia oraz prawidłowe
nawyki żywieniowe, promować Gminę Trzebiatów , walory klimatyczne i
rekreacyjne regionu oraz nadmorski i turystyczny charakter Pomorza Zachodniego.

II.

Termin i Miejsce.
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2018 r. na trasie Rogowo- Mrzeżyno(wzdłuż
brzegu morskiego)
2. Start uczestników nastąpi o godz. 8:15( zejście na plaże WDW Rogowo)
3. Meta biegu usytuowana będzie na wysokości drugiego zejścia na plaże
w Mrzeżynie(zielony namiot)
4. Długość Trasy będzie wynosi ok 2900 m.

Bieg ma Charakter rekreacyjny integracyjny.
III.

Zasady Uczestnictwa.
1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zaakceptowanie regulaminu, podpisanie
oświadczenia o stanie zdrowia podczas rejestracji oraz w przypadku osób
nieletnich złożenie oświadczenia przez ich rodziców/opiekunów prawnych. Nie

określa się dolnej granicy wieku uczestników biegu, jednak osoby które nie
ukończyły 16 roku życia mogą wziąć udział w biegu pod opieka rodzica lub
opiekuna na ich odpowiedzialność, co potwierdza się akceptacją niniejszego
regulaminu.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.tncsport.pl
3. Biuro zawodów będzie czynne –wtorek 14.08.2018 r w godzinach 17:3020:00(zielony namiot przy zejściu nr 2 w Mrzeżynie)
4. Limit uczestników w Biegu Śniadaniowym wynosi 100 osób. Organizator zastrzega
sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się
limitu zgłoszeń.
5. Udział w biegu jest bezpłatny
6. Bieg odbywa się bez pomiaru czasu.
7. Każdy z 100 uczestników otrzymuje pamiątkowy medal oraz pyszne śniadanie.

IV.

Postanowienia Końcowe
1. Wszystkich uczestników Biegu Śniadaniowego obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Przebywanie na Trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z Trasy przez obsługę Biegu.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn
5. Decyzja organizatora

w sprawie reklamacji dotyczących Porannego Biegu

Śniadaniowego będzie ostateczna.

