I GRAND PRIX PZLA GOLF RUN
REGULAMIN
1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Organizator: Stowarzyszenie Promocji Sportu i Turystyki „Na Fali” w Międzyzdrojach
3. Współorganizator: Amber Baltic Golf Club, Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
4. Termin i miejsce: 29 marzec 2014 r. (sobota) – Pole Golfowe Amber Baltic Golf Club
w Kołczewie k. Międzyzdrojów (początek zawodów godz. 1100, start biegu open – godz.1400 )
5. Cel:
Upowszechnianie biegania po miękkim i krosowym podłożu jako najzdrowszej i naturalnej formy
ruchu.
Promocja pola golfowego w Kołczewie jako miejsca aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa w ramach Grand Prix w biegach przełajowych
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
6. Program:
kobiety (r.1998 i starsi ) – 4 km (4 pętle)
mężczyźni (r.1998 i starsi) – 6 km (6 pętli)
7. Warunki uczestnictwa: Uczestnicy muszą wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym
w niniejszym regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr
101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim
agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnicy udzielają
organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć,
wypowiedzi, informacji w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia
majątkowego Uczestnika.
Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo,
mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci
lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w biegu. Uczestniczkom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili
stosowne ubezpieczenie.
Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez
Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący bieg
a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku
z obecnością lub udziałem w zawodach. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia
personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do
udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także

transportu Uczestników w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów
adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek
osoby (w tym Uczestniczka i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek
wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub
udziału Uczestnika w biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony
Organizatora. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego
oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres
i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to
ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8. Zgłoszenia: obowiązuje system zgłoszeń elektronicznych, który wraz z instrukcją zamieszczony
jest pod adresem: http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/. System zgłoszeń otwarty jest od
10 marca do godziny 1000 w dniu 28 marca 2014 r. W przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń,
organizator dopuszcza zgłoszenia w biurze zawodów w dniu zawodów.
9. Biuro zawodów: w dniu 29.03.2014 r. na miejscu zawodów - Domek Klubowy Amber Baltic Golf
Club w godz. 900 – 1300.
10. Zamówienia na noclegi i wyżywienie, odpłatność:
Hotele w standardzie 3*- 4* - 130 zł , hotele w standardzie do 2*- 105 zł
Cena obejmuje przedłużoną dobę hotelową od godz. 1500 w dniu 28.03.2014 r. do godz. 1600
w dniu 29.03.2014 r. wraz z wyżywieniem: kolacja, śniadanie, obiad.
Zamówienie na załączonym druku należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 07. 03.2014 r.
na: grzegorz@alex-tour.pl tel. 503 915 379 ( kontakt w godz. 900 – 1500 ).
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówień - Grzegorz Faryniarz.
Zgłoszenia po terminie mogą być realizowane w miarę dostępności miejsc. Korekty zamówień
można dokonywać do 15.03.2014r. do godz. 1400. Korekty po tym terminie nie będą przyjmowane
i klub lub inny zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wg. zamówienia.
Płatność przelewem na podstawie faktury PRO FORMA zgodnej z zamówieniem.
11. Nagrody: za miejsca I – III, dla wszystkich uczestników medale.
12. Punktacja: zgodnie z Regulaminem PZLA.
13. Opłaty startowe: 20 zł od osoby / dla zgłaszających się w dniu startu - 30 zł od osoby.
14. Postanowienia końcowe:
- zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora,
- oficjalna strona internetowa zawodów – www.golfrun.pl,
- podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe dostarczone przez Organizatora,
przypięte z przodu okrycia wierzchniego uczestnika,
- opłata rejestracyjna jest opłatą za prawo startu w biegu,
- sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
15. Kontakt z organizatorem: Robert Leszczyński / nafali@airsport.com.pl / +48 791 218 828

