R E G U L A M I N III B I E G U L E Ś N I K A

1. Organizator
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice
Maków, ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice
tel.: (46) 831-20-18, fax: (46) 831-20-20
e-mail: skierniewice@lodz.lasy.gov.pl
2. Miejsce zawodów
Teren Leśnictw Grabina i Kaczew w Puszczy Bolimowskiej. Trasa biegu oraz mapa dojazdu
jest do pobrania ze strony Nadleśnictwa Skierniewice: www.skierniewice.lodz.lasy.gov.pl/
3. Termin zawodów
26 września 2015 roku (sobota)
4. Dystans
trasa zielona ok. 3,5 km
trasa czerwona: ok. 8,7 km
5. Cel imprezy



Promocja leśnictwa oraz walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Skierniewice
Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku leśnym.

6. Program
a.
b.
c.
d.

09:30
11:00
11:30
13:00

Rejestracja uczestników, rozdanie numerów startowych
START BIEGU – trasa zielona
START BIEGU – trasa czerwona
Dekoracja zwycięzców biegu

7. Informacje dla zawodników









Miejsce startu i mety – współrzędne: 51°59'20.9"N 20°09'26.3"E, Skierniewice
(Starbacicha) w pobliżu stadionu klubu Widok Skierniewice (zgodnie z załączoną mapą
dojazdu),
Trasa biegu – drogi leśne, linie podziału powierzchniowego,
Oznaczenie trasy – co 1 km,
Na dłuższej trasie będzie rozstawiony punkt z wodą,
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
KLASYFIKACJE: bieg OPEN, dwie kategorie na każdej z tras: K/M
Organizator dopuszcza nordic walking na trasie zielonej, jednak bez możliwości oddzielnej
klasyfikacji,
Po ukończonym biegu każdy zawodnik otrzyma zestaw drobnych upominków oraz
pamiątkowy medal uczestnictwa oraz koszulkę.
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8. Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone. Dzieci
i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095). Uczestnictwo
w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie
wizerunku zawodnika przez Nadleśnictwo Skierniewice w wydawnictwach i mediach.
9. Nagrody



każdy uczestnik biegu otrzyma upominki,
na obu trasach, w każdej kategorii, troje najlepszych zawodników
otrzyma puchary, nagrody rzeczowe oraz bony towarowe sodexo.

10. Zgłoszenia zawodników






Elektronicznie, za pomocą formularza rejestracyjnego: www.zapisy.inessport.pl
W dniu biegu, podczas rejestracji
Osobą do kontaktu jest: Kamil Czech, tel. (46) 831 20 18 w. 35
LIMIT – 200 zawodników
Jeśli liczba nadesłanych zgłoszeń przekroczy 200, wówczas poinformujemy o tym
oddzielnym komunikatem, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej
nadleśnictwa.

11. Postanowienia końcowe
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi biegu – Nadleśnictwu Skierniewice.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyn.

Zatwierdził:
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Skierniewice
Lesław Mateja
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