Regulamin 8. Biegu Herosów im. Julii Gajzler w wersji wirtualnej
Organizator: Fundacja Herosi, Beauty Sport Run, Blersport, Akademia Sport i Zdrowie
Termin i miejsce:
10-11 grudnia 2022 roku (sobota i niedziela)
Bieg należy rozpocząć i ukończyć w dniach 10 grudnia – 11 grudnia 2022 r. Uczestnik samodzielnie
decyduje o dacie, czasie i lokalizacji biegu.
DYSTANS DO POKONANIA – 5 KM

1. Uczestnikiem biegu moze zostac kazda osoba, ktora ukonczyła 16 rok zycia lub młodsza ale
warunek - musi wystartowac i biec z rodzicem/opiekunem. Organizator nie zapewnia żadnych
świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego uczestnika.
2. Każdy zawodnik musi zarejestrować się do biegu drogą elektroniczną do dnia 09 grudnia
2022 r.
3. Każdy zawodnik musi dokonać wpłaty wpisowego (opłatę startową) ścieżką elektroniczną ze
strony FB lub na stronie www.protimer.pl podczas rejestracji do dnia 09 grudnia 2022 r.
Tylko zawodnicy, którzy zarejestrują się do biegu i dokonają opłaty startowej będą widoczni na liście
startowej.
Każdy uczestnik biegu może biec z numerem startowym, który otrzyma (do samodzielnego
wydrukowania) na wskazany adres mailowy po uiszczeniu opłaty startowej.
Każda osoba zapisując się do biegu automatycznie potwierdza znajomość regulaminu i
podporządkowuje się jego warunkom.
4. Osoby nieletnie poniżej 16 roku życia muszą biec wraz z opiekunem.
Zgłoszenia
1. Każdy zawodnik musi zarejestrować się do biegu i dokonać opłaty startowej drogą
elektroniczną do dnia 09 grudnia 2022 r.
2. Limit zgłoszeń – 400 osób.
3. Za zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając
formularz zgłoszeniowy, zaakceptował go i wysłał zgłoszenie oraz dokonał opłaty startowej!
Opłata startowa
Każdy dokonuje opłaty drogą elektroniczną wybierając kwotę jaką chce wesprzeć Fundację
Herosi - 30 zł, 50 zł, 70zł lub 100 zł
Wszystkie pieniądze wpłacone przez zawodników będą przeznaczone na działalność Statutową
Fundacji Herosi www.herosi.eu
Nagrody
Każdy zawodnik który, zapisze się do biegu i dokona opłaty startowej otrzymuje pamiątkowy
medal. Medal dla zawodników z Łodzi będzie można odebrać w niedzielę 11 grudnia w
godzinach 18.00-20.00 w lobby Hotelu Andels ul. Ogrodowa 17. Zawodnicy spoza
Łodzi będą mieli wysłany medal na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
Postanowienia końcowe
1. Wskazany dystans można pokonać tylko raz w wybranych dniach w terminie od dnia 10 grudnia do
dnia 11 grudnia 2022
2. Wyniki zawodów będą dostępne zaraz po biegu na www.protimer.pl
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
4. Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.
ZAPRASZAMY

