
REGULAMIN „BIEGU PO KULTURĘ” – MIĘDZYZDROJE 02.05.2016 r. 

 

 

1. ORGANIZATOR: 

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach 

 

2. CEL BIEGU: 

 bieg po kulturę w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 

 popularyzowanie wiedzy o polskich symbolach i tożsamości, 

 upowszechnianie biegania oraz promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców 

gminy Międzyzdroje i okolic oraz wśród turystów. 

 

3. WSPÓŁPRACA: 

Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Golden Tulip Międzyzdroje Residence, Związek 

Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie „Rodzina” 

 

4. TERMIN I MIEJSCE: 

 bieg odbędzie się w dniu 02 maja 2016 r., 

 start uczestników nastąpi o godzinie 12:00 na terenie Golden Tulip Międzyzdroje 

Residence ul. Gryfa Pomorskiego 79 

 meta będzie znajdować się na Amfiteatrze w Międzyzdrojach ul. Bohaterów 

Warszawy 18 A 

 długość trasy będzie wynosić ok. 5 km. 

 

5. ZAPISY: 

Zapisy rozpoczną się w dniu 6 kwietnia 2016 r. i trwać będą do 29 kwietnia  2016 r. lub do 

wyczerpania limitu zgłoszeń. Na dystansie ok. 5 km obowiązuje limit zgłoszeń 200 osób 

łącznie. Zapisy dokonywane są drogą internetową pod adresem: 

https://elektronicznezapisy.pl/event/448.html 

 

6. OPŁATA STARTOWA: 

Opłata startowa jest bezpłatna. 

 



 

7. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 w biegu startują zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat 

 zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego 

(zgoda do pobrania na stronie www.mdkmiedzyzdroje.com) 

 w biegu może wziąć udział każda osoba, która prawidłowo wypełniła formularz 

zgłoszeniowy na stronie 

 wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, które będzie 

znajdowało się na terenie Golden Tulip Międzyzdroje Residence, 

 w czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument 

tożsamości 

 niepełnoletni zawodnicy muszą okazać legitymacje szkolną 

 bieg odbywa się bez pomiaru czasu 

 wszyscy zawodnicy muszą pobrać numer startowy 

 numer startowy należy umieścić z przodu tułowia umożliwiając jego odczyt 

 zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia udziału w imprezie biegowej 

na własną odpowiedzialność 

 w trakcie rozgrywania biegu uczestnicy nie mają prawa przebiegać inną trasą niż tą 

wskazaną przez organizatora biegu 

 

8. Ochrona danych osobowych 

Uczestnicy „BIEGU PO KULTURĘ” wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 195..) na potrzeby przeprowadzenia biegu. 

 

9. Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. 

Uczestnik jest zobowiązany do pełnego respektowania regulaminu imprezy. Organizator 

zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania wizerunku biegaczy biorących udział w biegu - 

zdjęć, filmów oraz wypowiedzi uczestników. 


