REGULAMIN BIEGU KU BIAŁO - CZERWONEJ
I.

II.

ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
ul. Kościuszki 26, Kutno
Imprezę organizacyjnie wspiera - Urząd Miasta Kutno
CELE IMPREZY
1. Promocja Kutna poprzez organizację biegu o charakterze sportowo – patriotycznym.
2. Złożenie hołdu polskiej fladze - symbolu wolności i niepodległości.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

III.

TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dniu 2 maja 2022 r. na terenie miasta Kutna
Start biegu – pl. Marsz. J. Piłsudskiego
Zakończenie biegu – park Traugutta

IV.

PROGRAM IMPREZY
12:30 Rozpoczęcie wydawania koszulek okolicznościowych
13:00 Bieg ku Biało – Czerwonej
13:30 Wspólne zdjęcie na tle flagi
14:00 Zakończenie imprezy

V.

ZGŁOSZENIA
W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć. Zapraszamy
całe rodziny.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się
na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.
Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne
dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich
zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu,
w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez
uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za
wyrządzone szkody
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach
radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich
modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo
do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów
i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na
wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio,
gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia
jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie,
udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji
bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości
regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
ul. Kościuszki 26
99-300 Kutno
info@mosir.kutno.pl

