Regulamin
III Pabianickiej Gry Biegowej
Organizator:
Stowarzyszenie Rajsport Active
ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz
Termin i miejsce:
23 czerwca 2019
Biuro zawodów : Klub Fitness Formownia 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 2
Start/Meta: 95-200 Pabianice ul. Lipowa
Trasa:
Trasa nieoznakowana z oznaczonymi do zaliczenia punktami kontrolnymi zgodnie z regułami gry.
Trasa przebiegać będzie po znacznej częśći miasta Pabianice i będzie liczyć około 10km biorąc
pod uwagę najkrótszą drogę między punktami.
Zasady III Pabianickiej GRY Biegowej
Uczestnicy samodzilenie łączą się w 2-3 osobowe drużyny i nadają sobie nazwę. Każda drużyna w
biurze zawodów otrzyma "kartę drużyny" na której będą odnotowywane poprawnie lub błędnie
wykonane zadania/zagadki.
Drużyny będą strtować w 1minutowych odstępach (o kolejności startujących drużyn decyduje
oraganizator, który zobowiązuje się podać kolejność na 3 dni przed startem) Każda drużyna w
momencie startu otrzyma mapę, na której będą widoczne tylko ulice bez ich nazw, na mapię
znajdzie się także od 8 do 11 punktów, które każda drużyna ma obowiązek zaliczyć w kolejności
jakiej zostaną oznaczone. Na trasie wystąpią dwa rodzaje punktów kontrolnych.
•
•

Pierwsze to punkty bezobsługowe czyli zaprakowane pojazdy, za których szybą będzie
mieściła się kartka z zagadą/rebusem. Dopuszczalne jest wykonanie zdjęcia by można było
zagadkę rozwiązywać w czasie biegu do kolejnego punktu.
Drugi rodzaj punktów to punkty obsługowe, na których znajdowac będą się wolontariusze,
którym to należy udzielić odpowiedzi na zagadkę/rebus z poprzedniegio pubktu. Na tych
punktach również będzie przygotowane zadanie do wykonania. Na każdym punkcie
obsługowym nalezy wolontariuszom dać "kartę drużyny" w celu jej uzupełnienia według
punktacji.

Punktacja:
Za każdą poprawnie rozwiązaną zagadkę/rebus z punktów bezobsługowch drużnie zostanie
odliczona 1min od czasu netto na mecie.
Za każde poprawnie wykonanie zadanie na punkcie obsługowym drużynie zostanie odliczona 1min
od czasu netto na mecie.
Za błędną odpowiedź na zagadkę/rebus oraz niepoprawnie wykonane zadanie na danym punkcie
drużynie zostanie doliczone 2min do czasu netto na mecie.
Za poprawnie rozwiązane wszytkie zagadki/rebusy, a także zadania na punktach obsługowych
drużynie zostanie odliczone 2min od czasu netto na mecie.
Przemieszczanie się po trasie.
Na trasie biegu każda drużyna ma obowiązek poruszać się po chodniku oraz według zasad ruchu
drogowego. Bezwzględnie zakazuje się poruszania po jezdni, wyjątkiem są przejścia dla pieszych,
brak chodnika i obowiązek poruszania się po poboczu lub w przypadku braku pobocza, lewą
stroną jezdni, a także ulicą Lipowa, która zostanie wyłączona z ruchu.
Organizator zobowiązuje się do ułożenia trasy tak by biorąc pod uwagę najkrótszą drogę między
punkatami zawodnicy mogli poruszać się po chodnikach, a jezdnię przekraczali po przejściach dla
pieszych.
UWAGA!
Z racji, iż każdy zespół odcinki między punktami będzie pokonywał w różnym czasie co zależne
jest od wytrenowania może zdarzyć się, że na jednym punkcie obsługowym spotka się
jednocześnie kilka zespołów. Należy wtedy zachować się zgodie z duchem sportu i poczekać na

swoją kolejność lub jeśli komuś nie zależy na czasie przebycia całej trasy można przepuścić
drużnę "szybszą". Wolontariusze będą robić wszystko tak by obsługa drużyn szła sprawnie, ale
może sie zdarzyć sytuacja wymieniona wyżej, w takiej sytuacji proszę pamiętać, że wolontariusze
są osoboami, które nieodpłątnie poświęcają swój czas by biegający zawodnicy dobrze się bawili.
Program Gry:
8:00 otwarcie biura zawodów
8:45 zamknięcie biura zawodów
09:00 start GRY (start pierwszego zespołu, kolejne będą startować co 1 minutę)
11:30 zakończenie GRY
12:00 ogłoszenie wyników
Zgłoszenie i opłata startowa.
Każda drużyna zgłasza minimum 2, a maksymalnie 3 zawodników oraz musi podać nazwę
drużyny. Zgłoszenie jest jedno grupowe dla całej drużyny.
Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na stronie www.rajsportactive.pl/zapisy do dnia
09.06.2019 (w przypadku wyczerpania limitu zgłoszenia zostaną zamknięte wcześniej
automatycznie).
UWAGA: drużyna pojawi się na liście startowej w ciągu 24godz po zaksięgowaniu opłaty
startowej. Warunkiem znalezienia sie na liscie jest dokonanie opłaty startowej.
Limit uczestników to 100 osób (nie drużyn)
Limit czasu wynosi 2,5h od momentu startu danej drużyny.
Opłata startowa.
40zł za drużynę 2-osobową
60zł za drużynę 3-osobową
Opłata startowa dokonywana jest przez elektroniczny system płatności DOTPAY.
Dla uczestników nie mających mozliwości dokonania opłaty przez DOTPAY orgaizator dopuszcza
możliwość dokonania opłaty bezpośrednio na konto organizatora:
19 1750 0012 0000 0000 3357 4274
Raiffeisen Polbank
w tytule: Pabianicka Gra Biegowa + nazwa dużyny
W przypadku rezygnacji, dyskwalifikacji lub wycofania się drużyny, organizator nie zwraca
wpisowego.
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzyma:
– pamiątkowy medal po ukończeniu GRY
– ręczny pomiar czasu
– wyżywienie
– wodę
– w przypadku pozyskania sponsora także upominek
Odbiór pakietów startowych.
Pakiety należy odebrać w dniu zawodów między godziną 8:00, a 8:45. Po godz 8:45 pakiety nie
będa juz wydawane. W celu odebrania pakietu, należy zgłośić się do biura całą drużyną. Każdy
uczestnik musi posiadać ważny dowód osobisty. Każdy zawodnik przed otrzymaniem pakietu
zobowiązany jest złożyć wypełnione oświadczenie zawodnika (oświadczenie znajduje się u
dołu niniejszego regulaminu oraz będzie do pobrania na stronie z zaspiami) – odmowa złożenia
oświadczenia jest równoznaczna z brakiem możliwości startu w zawodach.

•

Uczestnictwo:
Członek drużyny najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat. Dopuszcza się

•
•
•
•
•
•
•

możliwość startu osób od 16 roku życia ale tylko i wyłącznie za pisemną zgoda opiekuna
prawnego oraz pod warukniem startu wraz z nim. Osoby między 16-18 r.ż nie tworzą
drużyny- mogą wziąć udział w grze na zasadzie osob towarzysząych drużynie i ich udział
nalezy zglosić organizatorowi najpóźniej w dniu satartu do godz 9:00 wraz dostarczeniem
oświadczenia opiekuna (u dołu regulaminu).
Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w celu podpisania
oświadczenia oraz odebrania pakietu startowego. Podstawą weryfikacji jest dowód osobisty
bądź inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
Uczestnik biegu podpisując oświadczenie akceptuje warunki Regulaminu.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ruchu drogowego, a
także podporządkowania się decyzjom Organizatora.
Zawodnicy ponoszą w pełni odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.
Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom.
Zawodnicy pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych nie zostaną
dopuszczenido udziału w zawodach.
Zawodnicy będą mieli możliwość zostawienia rzeczy osobistych na czas biegu w
szafkach użyczonych przez klub fitness Formownia. Za rzeczy pozostawione w szafkach
lub zgubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Klasyfikacja.
Organizator przewiduje udostępnienie i odczytanie nieoficjalnych wyników i nagrodznie brawami
wszytkie zespoły. Nie przewiduje się nagradzania najlepszych czy najszybszych zespołów, gdyż
podstawą Gry jest dobra zabawa, a nie rywalziacja sportowa.
Postanowienia końcowe:
•
•
•

•
•
•

•

Uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, zezwalają na korzystanie ze swojego wizerunku, zdjęć, filmów na potrzeby
organizatora tj. internet, prasa, ulotki, plakaty itp.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie
przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji biegu, zgodnie z oczekiwaniami
uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie
mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie
ponosi z tego tytułu odpowiedzialności
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu i marszu lub ich przerwania bez
podania powodów.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi biegu i marszu.
Uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, zezwalają na korzystanie ze swojego wizerunku,
zdjęć, filmów na potrzeby organizatora tj. internet, prasa, ulotki, plakaty itp. a także na
umieszczenie swoich danych osobowych na ogólnodostępnej liście startowej (imię,
nazwisko, klub, miejscowość).
W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator

KONTAKT:
organizator: Marcin Krebs tel 792413456 mail: krebsik@gmail.com
dział techniczny zapisów: 663-748-312
OŚWIADCZENIE uczestnika biegu Pabianicka Gra Biegowa w dniu 23.06.2019.

Imię Nazwisko zawodnika:...............................................................................
data urodzenia zawodnika:....................................................
Zgłaszając się na w.w. r. oświadczam, że
• zapoznałem/am się z regulaminem wydarzenia oraz akceptuję i zobowiązuję się do
postępowania zgodnego z regulaminem, postanowieniami organizatorów,
przepisami prawa i warunkami zabezpieczenia imprezy.
• Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w zawodach i startuję w
nich na własną odpowiedzialność i ryzyko.
• Oświadczam, iż ja i moja rodzina/opiekunowie prawni nie będziemy rościli żadnych
pretensji do organizatora z tytułu odniesionych kontuzji, utraty zdrowia lub życia.
• Świadomy/-ma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
stwierdzam, że moje predyspozycje fizyczne pozwalają mi na pokonanie
zakładanego dystansu.
• Oświadczam iż nie jestem pod wpływem alkoholu, narkotyków i substancji
psychotropowych oraz nie cierpię na żadne choroby mogące mieć istotny wpływ na
przebieg zawodów.
• Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu.
• Oświadczam, że posiadam osobiste lub grupowe ubezpieczenie NW.
• uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę, aby zdjęcia,
nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi
osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję, portale
internetowe a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
• Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko,
miejscowość, klub, kat. wiekowa, płeć) na ogólnodostępnej liście startowej i liście z
wynikami (opcjonalnie).
• Startuję w zawodach na własną odpowiedzialność i ponoszę osobistą
odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami
dóbr lub praw innych osób.
Pabianice 23.06.2019r.

...................................................
Podpis zawodnika

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

Ja (opiekun: imię i nazwisko)..........................................................................
data ur opiekuna:......................................................

•

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego (imię
i nazwisko) ..................................................................

•

•
•

•

•

•

•
•

w biegu Pabianicka Gra Biegowa w dniu 23.06.2019r. oraz oświadczam, że biorę za
nie pełną odpowiedzialność podczas trwania biegu.
Jestem
świadomy/-ma
zagrażających
niebezpieczeństw
wynikających
z
uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego w biegu, oświadczam, że moje
dziecko/podopieczny jest w stanie pokonać zakładany dystans, nie będę rościć
żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych kontuzji, utraty zdrowia lub
życia.
Oświadczam, iż moje dziecko/podopieczny nie jest pod wpływem alkoholu,
narkotyków i substancji psychotropowych oraz nie cierpi na żadne choroby mogące
mieć istotny wpływ na przebieg biegu.
Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem imprezy i w pełni akceptuje
jego warunki.
Oświadczam, że posiada osobiste lub grupowe ubezpieczenie NW. Uwzględniając
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moim
dzieckiem/podopiecznym, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio, telewizję, portale internetowe a także w celach
marketingowych Organizatora i sponsorów.
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych podopiecznego (imię,
nazwisko, miejscowość, wiek, płeć) na ogólnodostępnej liście startowej.
Mój podopieczny/podopieczna startuje w zawodach na moją odpowiedzialność i
ponoszę osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania
skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób.
Przyjmuję do wiadomości, że dziecko/podopieczny ma obowiązek przestrzegać
zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Pabianice 23.06.2019...............................................(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

