REGULAMIN

XVII NOWOROCZNY MARSZOBIEG „NIE JESTEŚ SAM”
pod Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa
1. Cel zawodów:
– wspólna zabawa i zachęta do zdrowego, czynnego spędzania wolnego czasu,
– pomoc tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej,
– promocja najprostszej formy ruchu jaką jest marszobieg.

2. ORGANIZATOR:
- Firma Sport Górski Jerzy Górski,
Przy pomocy:
- Centrum Sportowe „Głogowski Triathlon” ,
- Gmina Miejska Głogów,
- Miejskie Centrum Wspierania Rodziny.

3. Współorganizator:
– Stowarzyszenie „SZANSA” i ludzie dobrej woli,
– Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie,
– STOWARZYSZENIE ROWEROWE "RED DEVILS GŁOGÓW".

4.Termin i miejsce startu
– 01.01.2020 r. Rynek Starego Miasta, godz.: 14.00

5.Trasa i Dystans
– Start/meta Urząd Miasta, Trasa: Rynek, Słodowa, Starowałowa, Grodzka, Rynek – dystans 1000m.

6. Zgłoszenia do udziału w Marszobiegu w biurze imprezy, na scenie Rynek Starego Miasta, w dniu imprezy od
godziny 11:30 do 13:50.
7. Uczestnicy
Prawo startu mają wszyscy chętni niezależnie od wieku , którzy w ramach tzw. startowego, przekażą kwotę
minimum 20 złotych na budowę głogowskiego hospicjum, w zamian otrzymają koszulkę uczestnictwa
i obowiązujący numer startowy ( opaska na rękę), jednocześnie ten uczestnik nabędzie prawo udziału
w losowaniu specjalnych nagród ufundowanych przez naszych sponsorów.
UWAGA ! Liczba koszulek ograniczona.

8. Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

• Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe
oraz służby kierujące ruchem drogowym.
• Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z
wyznaczonej trasy.
• Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się
one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego
• Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało nie dopuszczeniem do udziału w biegu.
• Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora.
• Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji,
służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.
• W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji.

