
REGULAMIN

"NOCNY MARSZOBIEGU PO OSTATNI PROMYK SŁOŃCA"

1. CEL IMPREZY

• Promocja walorów turystycznych ŁEBY

• Promocja miasta ŁEBY

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

• Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

• Promocja Psów Pracujących w tym psich ratowników

2. ORGANIZATOR

  Fundacja Na Rzecz Psów Pracujących "Polish working Dog Foundation"

3. TRASA

“NOCNY MARSZOBIEGU PO OSTATNI  PROMYK SŁOŃCA”   jest  rozgrywany na  terenie

miasta  Łeby  w  Parku  Nadmorskim.  Uczestnicy  mają  do  pokonania  trasę  o  długości  ok  3000m

w dniu 09.07.2014r.

Baza Biegu – Park Nadmorski, ul. Kościuszki (za Kinem RYBAK)

Organizator  dopuszcza  start  Uczestników  Indywidualnych  i  w  zespołach  dwuosobowych,

w dowolnych konfiguracjach.

Zwycięzcą jest każdy Uczestnik / Zespół, który przebiegnie wyznaczony dystans.

Dokładna mapka trasy zostanie podana na stronie FB.

4. TERMIN I MIEJSCE

Termin: 9 sierpnia 2014

Miejsce (START i  META): Park Nadmorski, ul. Kościuszki (za Kinem RYBAK)

Dystans: na Słońce i z powrotem (ok. 3 km)

09.08.2014 godz. 23:00 – Start Biegu

09.08.2014 godz. 24:00 – Koniec Biegu

Baza / Biuro:  ul: Kościuszki ( Namiot Miasta Łeby przy Kinie )

5. PROGRAM MARSZOBIEGU

09.08.2014 godz. 12:00 - 22:50 Otwarcie Biura MarszoBiegu - Rejestracja Uczestników  (do 

18:00 - Skwer Rybaka, od 19:00 - Park Nadmorski, za Kinem Rybak)

09.08.2014 godz. 12:00 - 18:00 Promocja MarszoBiegu 

09.08.2014 godz. 18:00 Odprawa dla organizatorów – Biuro

09.08.2014 godz. 23:00 Start "NOCNEGO MARSZOBIEGU PO OSTATNI DOTYK SŁOŃCA"

09.08.2014 godz. 24:00 Zakończenie MarszoBiegu



6. WARUNKI UCZESTNICTWA

• Uczestnikiem  "NOCNEGO  MARSZOBIEGU  PO  OSTATNI  PROMYK  SŁOŃCA"  może  być

osoba, która najpóźniej w dniu MarszoBiegu ukończy 18 lat.

• Osoby niepełnoletnie mogą brać udział wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna/rodzica.

• Uczestnicy  zgłaszając  się  do  biegu  oświadczają,  że  startują  w  marszobiegu  na  własną

odpowiedzialność  oraz  że  nie  występują  przeciwwskazania  lekarskie  do  udziału

w MarszoBiegu. 

• Wszyscy Uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze MarszoBiegu.

• Wszyscy  Uczestnicy  są  zobligowani  do  przestrzegania  Regulaminu  "NOCNEGO

MARSZOBIEGU PO OSTATNI DOTYK SŁOŃCA"

7. ZGŁOSZENIA i ZAPISY

• Zgłoszeń można dokonywać w dniu imprezy (limit Zawodników – 200 osób).

• Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany limitu Uczestników MarszoBiegu.

• Wszyscy Uczestnicy startując w MarszoBiegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych

osobowych do celów związanych z realizacją MarszoBiegu oraz do celów marketingowych

Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów.

9. WPISOWE

Opłata za udział w MarszoBiegu wynosi 0 zł

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE i DODATKOWE

W  trakcie  trwania  całego  MarszoBiegu  każdy  z  Uczestników  musi  posiadać  przy  sobie  

wyposażenie obowiązkowe.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

• czołówka (latarka) działanie latarki w trakcie całego MarszoBiegu

• obuwie odpowiednie do biegów

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

• kije trekkingowe lub nordic walking

12. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma następujące świadczenia startowe:

• zabezpieczenie medyczne i GOPR

• oznakowaną trasę

• napoje

• miejsca do odpoczynku w Bazie MarszoBiegu

• dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów

13. KLASYFIKACJA



Nie występuje klasyfikacja uczestników

14. BEZPIECZEŃSTWO

• Wszystkich  Uczestników  "NOCNEGO  MARSZOBIEGU  PO  OSTATNI  PROMYK

SŁOŃCA" na trasie obowiązują:  zasady  Fair-Play  oraz  bezwzględny  zakaz

ingerowania  w  oznakowanie  trasy.  Nie  zastosowanie  się  do  powyższego  grozi

bezwzględną dyskwalifikacją Uczestnika!

• Organizator  rezerwuje  sobie  prawo  do  zmiany  trasy,  skrócenia  lub  odwołania

MarszoBiegu  w  przypadku  złych  warunków  pogodowych  lub  innych  zewnętrznych

czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu Uczestników.

15. OCHRONA PRZYRODY

Uczestników "NOCNEGO MARSZOBIEGU PO OSTATNI PROMYK SŁOŃCA" na czas startu 

w Biegu obowiązuje:

• zachowanie szczególnej troski o przyrodę,

• zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,

• zakaz zaśmiecania - wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze 

sobą wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na starcie i mecie.

• zakaz niszczenia przyrody

Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją Uczestnika.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Nieprzestrzeganie Regulaminu MarszoBiegu grozi dyskwalifikacją Uczestnika.

• Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.

• Każdy Uczestnik decydując się na udział w MarszoBiegu zaświadcza, że rozumie potencjalne

zagrożenia dla zdrowia i  życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w biegu.  Jednocześnie

Uczestnik  przyjmuje  odpowiedzialność  za  wszelki  uszczerbek  na  zdrowiu  i  życiu  powstały

w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.

• Uczestnik  startując  w  MarszoBiegu  wyraża  zgodę  do  wykorzystania  swojego  wizerunku

w  celach  promocji  MarszoBiegu,  oraz  do  przetwarzania  danych  osobowych  podanych  w

zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia MarszoBiegu.

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie MarszoBiegu.

• Informacje  o  zmianach  w  Regulaminie  MarszoBiegu  pojawią  się  na  stronie  FB  Biegu,

ogłoszone w osobnym komunikacie.

• Ostateczna  interpretacja  niniejszego  Regulaminu  należy  wyłącznie  do  Organizatorów

Zawodów.


