REGULAMIN
„Dziewiątka wokół 9 wzgórz chełmińskich”
biegiem, z kijkami lub spacerem
I. CEL IMPREZY – Popularyzacja zdrowego trybu życia

II. ORGANIZATORZY
– Mondi Świecie S.A., Mondi Corrugated Świecie Sp. z o.o., Mondi Bags Sp. z o.o.
– Urząd Miejski w Chełmnie i Świeciu,
– Miejski Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” Chełmno
– Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.

III. TERMIN I MIEJSCE – 12.09.2021 r., niedziela
– Start i meta oraz imprezy towarzyszące na Stadionie Miejskim w Chełmnie przy ul.
Nadrzecznej
– Szczegółowa trasa w załączeniu wraz z mapką.
IV. PROGRAM
1. Biuro zawodów (Stadion Miejski w Chełmnie przy ul. Nadrzecznej) czynne w dniu
zawodów, w godzinach 10:00 – 16:00
2. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do piątku 10 września, do godziny 1400
3. Bieg, Nordic walking i spacer odbędą się tylko w kategorii „Open” kobiet i mężczyzn –
trzy imprezy rozpoczynające się w odstępach 15 minutowych:
- start do spaceru godzina 16:00
- start Nordic walking godzina 16:15
- start biegu godzina 16:30
4. Wspólne zdjęcie przed startem godzina 1545
5. Start wydarzenia godzina 1600:
- organizatorzy na miejscu biura zapewniają depozyt na rzeczy zawodników
6. Oficjalne zakończenie zawodów godzina 1900.
V. PUNKTY ODŻYWCZE
1. 2 punkty odżywiania usytuowane będą na stadionie i 5 kilometrze trasy.
2. Do dyspozycji zawodników będzie woda mineralna.
3. Na mecie napój energetyczny i woda mineralna.
4. Po zakończeniu imprezy ciepły posiłek.

VI. TRASA
1. Bieg rozegrany zostanie przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Zawodnicy mają obowiązek biec, spacerować prawą stroną jezdni i stosować się do
poleceń pracowników obsługi biegu oraz Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.
3. Trasa biegu prowadzi ulicami miasta Chełmna, trasami komunikacyjnymi o nawierzchni
głownie asfaltowej oraz fragmentami piaskowo-szutrowej.
4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne.

VII. UCZESTNICTWO
1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 12.09.2021 roku ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty potwierdzający tożsamość.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne złożenie podpisu
pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną prośbę i odpowiedzialność.
3. Weryfikowanie zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze
Zawodów w godzinach 1100 – 1430.
4. Uczestników wydarzenia obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym za
pomocą chipów.
6. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie przekazanych rzeczy odbywać się będzie
za okazaniem numeru startowego.
7. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w bagażu.
VIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej www.swieto-papieru.pl do dnia 10.09.2021 r. godz. 1400

IX. WPISOWE
1. Pobierana będzie opłata startowa – 30 PLN.
2. Osoby powyżej 60 lat 50% wpisowego.
3. Opłatę startową wpłacamy na konto podane w formularzu zgłoszeniowym
4. Dowód wpłaty wpisowego należy okazać podczas weryfikacji zawodnika (zawodniczki).
5. Pracownicy firmy Mondi zwolnieni są z obowiązku opłaty startowej.
X. KLASYFIKACJE
1. W zawodach (we wszystkich trzech elementach) prowadzona będzie klasyfikacja
generalna w kategorii Kobiet i Mężczyzn.
2. Najlepszy zawodnik/zawodniczka z firmy Mondi.
3. Najstarsza zawodniczka, zawodnik.

XI. NAGRODY
1. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy oraz pamiątkowy medal.
Puchary i nagrody rzeczowe w klasyfikacji generalnej. Miejsca 1-5, osobno dla kobiet
i mężczyzn, we wszystkich trzech elementach wydarzenia (spacer, Nordic walking
i bieg) zostaną nagrodzone drobnymi nagrodami rzeczowymi
2. Nagrody dla najlepszej zawodniczki/zawodnika z firmy Mondi we wszystkich
3 elementach
3. Nagroda dla najstarszego zawodnika, zawodniczki.

XII. FINANSOWANIE
1. Koszty organizacji, nagrody pokrywają w całości organizatorzy.
2. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń związanych ze startem pokrywają zawodnicy
lub organizacje delegujące we własnym zakresie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przypięte do
koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji jest zasłanianie
numeru startowego (w części lub w całości).
2. Warunkiem udziału w zawodach jest:
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika podanych
w zgłoszeniu, zgodnie i w zakresie związanym z realizacją biegu, w tym
z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także
wprowadzaniem ich do systemów informatycznych Organizatora, postępując zgodnie
z postanowieniami 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
- wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
wizerunku Zawodnika.
3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu,
wynikające z winy uczestników biegu.
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
Dyrektor Biegu

