4 Bieg Po Zdrowie
Chełmża 14.01.2018 r.

REGULAMIN
1. Bieg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 r. o godz. 10.30 – miejscem startu
będzie Rynek.
2. Bieg odbędzie się następującą trasą: start Rynek, ul. Sikorskiego do
ul. Sądowej, dalej ul. Sądową do Bulwaru 1000 – lecia, do ul. Toruńskiej
(chodnikiem ul. Toruńską) do ul. Kościuszki następnie na Strużal do granic
administracyjnych miasta ( obiegnięcie pachołka ) i powrót tymi samymi ulicami
na Rynek.
3. W przypadku złych warunków atmosferycznych istnieje możliwość odwołania
biegu przez organizatora. Informacja o odwołaniu podana będzie na stronie
www.chelmza.pl, bądź przed startem.
4. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, istnieje możliwość
dopuszczenia do startu osób młodszych po odpowiednich ustaleniach
z organizatorem.
5. Aby zapisać się do biegu, należy wysłać wiadomość mailową na adres:
promocjaum@post.pl bądź smsową pod numer: 600 398 638. Należy umieścić
w niej następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz datę
urodzenia, które są niezbędne do późniejszej weryfikacji zawodnika. Zgłoszenie
do biegu można dokonywać również telefonicznie lub osobiście do dnia 11
stycznia 2017 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Chełmży, ul. Hallera 2 – Mały
Ratusz pokój nr 16; tel. 56 639 23 42.
6. Każda osoba startująca w biegu musi podpisać przed startem oświadczenie
o stanie zdrowia (oświadczenie w załączeniu). Należy je dostarczyć do Urzędu
Miasta Chełmży, ul. Hallera 2 – Mały Ratusz pokój nr 16 lub w dniu trwania
biegu. Numerki należy pobierać w nieprzekraczalnym terminie w Urzędzie
Miasta w godzinach urzędowania, do dnia 11 stycznia 2018r.
8. Zgoda rodzica bądź opiekuna na udział osoby niepełnoletniej w biegu, musi
być podpisane osobiście w urzędzie nie później niż do 11 stycznia 2018r.
9. Za udział w biegu należy uiścić opłatę w formie darowizny do puszki WOŚP.
10. Organizator przewiduje drobne nagrody dla zwycięzców w kategoriach
mężczyzn i kobiet.
11. Wszyscy uczestnicy biegu zostaną objęci ubezpieczeniem NW (podczas
trwania biegu).
Sztab WOŚP

