REGULAMIN BIEGU W KASKU 2015

CELE IMPREZY
 Propagowanie idei podejmowania studiów technicznych i ścisłych przez kobiety.
 Promocja w wymiarze ogólnopolskim akcji „Dziewczyny na Politechniki!” oraz „Dziewczyny
do ścisłych!”, a także politechnik uczestniczących w Biegu.
 Promocja Częstochowy, Gdańska, Kielc, Łodzi, Opola, Poznania, Warszawy, jako ośrodków
akademickich oferujących doskonałą edukację inżynierską.
 Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako ogólnodostępnej formy sportu i rekreacji.

ORGANIZATORZY
Akademicki Związek Sportowy - Zarząd Główny, AZS Politechnika Częstochowska, AZS Politechnika
Świętokrzyska Kielce, AZS Politechnika Łódzka, AZS Politechnika Opolska, AZS Politechnika Poznańska,
AZS Politechnika Warszawska.

PARTNERZY
Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Politechnika Częstochowska, Politechnika Świętokrzyska,
Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, ISIC .

PARTNERZY MADIALNI
„Perspektywy”, portal perspektywy.pl

MIEJSCE i TERMIN
Częstochowa - 23 kwietnia, godzina 12.00
Kielce - 23 kwietnia, godzina 12.00
Opole - 23 kwietnia, godzina 13.00
Warszawa - 17 kwietnia, godzina 16.00
Poznań - 23 kwietnia, godzina 12.00
Łódź - 11 kwietnia, godzina 10.30

NAGRODY
Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:
a) „tegoroczne maturzystki”
b) „OPEN - kobiety ” - dla wszystkich pozostałych uczestniczek Biegu

WARUNKI UCZESTNICTWA


Bieg przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, jednak przede wszystkim dla kobiet,
a w szczególności tegorocznych maturzystek. Kobiety, które w tym roku zdają egzamin
maturalny znajdą się w klasyfikacji „tegoroczne maturzystki”, pozostałe uczestniczki - „OPENkobiety”.



Każdy uczestnik Biegu zobowiązany jest do rejestracji na Bieg w Kasku 2015 na stronie
www.biegwkasku.pl, czyli wypełnienia, wydrukowania i podpisania formularza
zgłoszeniowego oraz dostarczenia go do Punktu Rejestracyjnego Biegu w wybranym mieście
organizatorze.



Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodzica na udział
w Biegu.



Wszyscy uczestnicy zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do udziału w Biegu lub własnoręcznego oświadczenia o zdolności do udziału
w Biegu.

ZASTRZEŻENIA


W biegu nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu, niedozwolonych
środków odurzających czy dopingujących.



Na trasie biegu zakazane jest wnoszenie alkoholu, niedozwolonych środków odurzających
oraz narzędzi niebezpiecznych w rozumieniu kodeksu karnego i judykatury.



Uczestnicy winni na całej trasie Biegu rywalizować w sposób sportowy, nie narażając celowo
innych uczestników jak i kibiców na uszczerbek w zdrowiu czy majątku.



Zachowanie sprzeczne z powyższymi zastrzeżeniami skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją
i ewentualną odpowiedzialnością wyłącznie uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu czy osobach przez
uczestników oraz osoby im towarzyszące w trakcie trwania imprezy. Uczestnicy zobowiązują
się ponieść w pełnym zakresie odpowiedzialność z tytułu wyrządzonych przez siebie szkód
na osobie i mieniu osób trzecich znajdujących się na trasie biegu jak i terenie.

ZGŁOSZENIA


Biuro Organizacyjne Biegu w Kasku 2015 mieści się w siedzibie Zarządu Głównego
Akademickiego Związku Sportowego, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa, tel. 22 828 02 75,
e-mail: monika.sobotka@azs.pl



Zgłoszenia przyjmowane są przez Internet na stronie www.biegwkasku.pl od dnia 2 kwietnia
do dnia, w którym odbędzie się Bieg – odpowiednio: Częstochowa, Kielce, Opole, Warszawa,
Poznań, Łódź.

UWAGA - ilość osób ograniczona do 100 w każdym mieście, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator w chwili przyjęcia 100-go zgłoszenia zamyka rejestrację uczestników, o czym
poinformuje w terminie 4 dni od zamknięcia na stronie internetowej Biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu,
centralnie na klatce piersiowej oraz kask na głowie.



Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.



Należy biec jedynie
dyskwalifikację.



Sędziowie będą zapisywać kolejność przybycia na metę (pierwszych 30 osób), jednakże czas
należy odnotować we własnym zakresie. Będzie zrobione nagranie video, dzięki któremu
będzie możliwa identyfikacja dalszej kolejności miejsc.



Uczestnicy Biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest
ubezpieczenie się (na własny koszt) od następstw nieszczęśliwych wypadków.



Każdy uczestnik Biegu otrzyma kask, w którym musi rozpocząć, przebiec i ukończyć bieg.



Utrata kasku z głowy choćby na chwilę powoduje automatyczną dyskwalifikację.



Organizator zapewnia Uczestnikom Biegu wodę oraz opiekę medyczną. Wzdłuż oznaczonej
trasy biegu będą stać wolontariusze i sędziowie, do których można zgłaszać się o wszelką
pomoc czy poradę.



Protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu na piśmie pod rygorem nieważności w terminie
do 15 minut po zakończeniu biegu przez uczestnika, ale nie później niż do 13:15. Protesty
będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
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