Regulamin
I Biegu Targowego o Puchar FIT EXPO
Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia I Biegu Targowego o Puchar FIT EXPO
oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
I. ORGANIZATOR
1. Organizator Główny: WSZYSTKOOBIEGANIU.PL – Organizator Biegu po schodach Collegium
Altum.
2. Współorganizatorzy:
- Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
- APS Agency Sp.k.
II. CELE I ZAŁOŻENIA
1. Upowszechnienie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2. Promocja Poznania jako miasta targowego.
3. Popularyzacja biegania.
4. Promocja Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz wydarzenia FIT EXPO.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się dnia 26 maja (sobota) 2018 roku na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu.
2. Start Biegu o godz. 11:00.
3. Bieg będzie polegał na przebiegnięciu trzech pętli w terenie otwartym oraz w halach targowych
MTP. Długość jednej pętli ok. 1,5 km – cały dystans Biegu ok. 4,5 km.
4. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu na terenie MTP.
5. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą elektronicznych chipów.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończyła 16 lat. Osoby
niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na start od prawnego opiekuna.
2. Limit uczestników imprezy wynosi 300 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu
zgłoszeń oraz dysponowania pulą miejsc dla swoich potrzeb.
3. Kolejność startu odbywa się ze startu wspólnego.
4. Uczestnicy klasyfikowani są według czasu brutto.
5. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które
będzie się mieścić w Holu Wschodnim MTP od strony ul. Głogowskiej (Mostu Dworcowego).
6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (takie jak: dowód osobisty,
prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku okazania
dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić
uczestnikowi wzięcia udziału w Biegu. Zalecane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego
dopuszczającego do startu w Biegu.
7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o
braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas odbioru numeru startowego.
8. Biuro Zawodów zlokalizowane w Holu Wschodnim MTP przy ul. Głogowskiej (od strony Mostu
Dworcowego):

a) w piątek 25.05.2018 r. w godzinach 16.00 – 19.00
b) w sobotę (dzień zawodów) 26.05.2018 r. w godzinach 8.00 - 10.20.
9. Decyzje służby medycznej i porządkowej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
10. Depozyt znajdować się będzie na terenie MTP w oznaczonym przez organizatora miejscu na
mapie.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na
www.wszystkoobieganiu.pl i www.mtp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie wymagane dane.
2. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 22.05.2018 r.
3. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Biegu.
VI. OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
a) I termin zapisów do 01 .04.2018 r.
- opcja bez koszulki: 27 zł,
- opcja z koszulką: 37 zł.
b) II termin zapisów od 01.04.2018 r.
- opcja bez koszulki 32 zł,
- opcja z koszulką: 42 zł.
2. Płatność odbywa się przez elektroniczny system przelewów.
3. Na liście startowej pojawią się nazwiska osób, które dokonały pełnego zgłoszenia wraz z
dokonaniem opłaty startowej.
4. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia numeru
startowego na inną osobę do dnia 10.05.2018 r.
5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje:
a) numer startowy wraz z czterema agrafkami,
b) medal pamiątkowy,
c) wodę,
d) voucher na posiłek regeneracyjny w Restauracji Garden City, na terenie MTP.
e) upominki od sponsorów,
f) elektroniczny pomiar czasu,
g) zabezpieczenie medyczne.
6. Zakup startu w biegu oznacza także darmową wejściówkę na Targi Fit Expo dla uczestnika biegu
oraz osoby towarzyszącej.
VII. KLASYFIKACJA
Generalna kobiet i mężczyzn wg czasu netto.
VIII. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody
rzeczowe.
2. Organizator ma prawo wprowadzić dodatkowe klasyfikacje, ale nie później niż do dnia
30.04.2018 r.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegu,

wyłonienia zwycięzcy i odbioru nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem
w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w
której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia,
nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach
zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
6. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu będzie ostateczna.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników I Biegu Targowego o Puchar FIT EXPO obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu pod
groźbą kary dyskwalifikacji.
3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
4. Organizator zapewnia dostęp do depozytu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

