,,REGULAMIN I ŁOMZYŃSKIEGO BIEGU DLA CUKRZYKÓW’’
Łomża - 8.01.2012r

1. Celem biegu rekreacyjnego jest propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – Pomysłodawcą i organizatorem
jest sztab WOŚP w Łomży, popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy oraz propagowanie zdrowego i aktywnego
stylu życia.
2. Bieg zabezpieczony jest przez Organizatora w zakresie pomocy medycznej oraz odpowiednimi służbami
porządkowymi.
3. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych dnia 8.01.2012 ulicą Ks.Anny o godz.10.0013.00.
- Start i meta biegu zlokalizowane są przy ul.Ks.Anny 18
- Trasa biegu będzie miała długość ok. 2 km.
4. Oficjalne otwarcie „I Biegu Łomżyńskiego WOŚP” odbędzie się o godz. 10.00, a zakończenie biegu odbędzie
się o godz. 13.00.

5. Bieg Łomżyński WOŚP jest biegiem otwartym. Do startu będą dopuszczeni zawodnicy, którzy podpiszą
formularz zgłoszenia do udziału w „I Łomżyńskim Biegu WOŚP” na własną odpowiedzialność, w przypadku
osób niepełnoletnich formularz musi podpisać rodzic lub prawny opiekun.

6. Zapisy do biegu:

- Wniosek do pobrania znajduje się na stronie Łomżyńskiego Sztabu WOŚP www.wosp.lomza.pl
- Wniosek jest umieszczony na dole tego regulaminu.
- Wniosek można także wysłać za pośrednictwem SMS lub e-mail
Nr.tel:604-284-106,608-661-168
e-mail: sztab@wosp.lomza.pl
lesnyczlowiekszrek@wp.pl

- osobiście od dnia 6.01.2012r przy ulicy Dwornej 1(stara księgarnia) do dnia 8.01.2012 do godz.9.00 w dniu
biegu lub (do wyczerpania wolnych miejsc)
7. Zbiórka zawodników odbędzie się bezpośrednio na starcie przed biegiem.

8. Uczestnicy biegu obowiązkowo zakładają numerki startowe (numer z przodu na wysokości klatki
piersiowej).

9. Uczestnicy biegu mogą nieodpłatnie oddać w depozyt swoje rzeczy w miejscu do tego celu przygotowanym,
przy czym organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe tam pozostawione.

10. Trasa biegu wiedzie po drogach wyłączonych z ruchu:

- zawodnicy biegną wyłącznie oznakowaną trasą, trzymając się wyznaczonego pasa ruchu,
- pod żadnym pozorem nie wolno wybiegać poza taśmy, pachołki i tablice wyznaczające trasę.
11. Uczestnicy biegu wykonują polecenia sędziów oraz służby zabezpieczającej.
12. Podpisanie „Formularza zgłoszenia/Oświadczenia” jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody
i zezwoleniem Łomżyńskiego Sztabu WOŚP na wykorzystanie podanych w nim danych osobowych na potrzeby
imprezy oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby telewizji, prasy i
materiałów reklamowych Fundacji WOŚP. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, kierując pismo do Sztabu WOŚP na adres: ul. Dworna 1; 18-400 Łomża.

13. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników, uzyskane z Formularza Zgłoszenia, które pozwolą
zidentyfikować poszczególnych Uczestników, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku
będą używane zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,
poz. 883 ze zmianami). Łomżyński Sztab WOŚP nie będzie ujawniać takich informacji osobom trzecim.

15. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem „I Łomżyńskiego Biegu
WOŚP”.

16. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem Organizatorów do
usunięcia uczestnika z biegu.

