REGULAMIN PRZYSTĄPIENIA
DO AKCJI BIEGIEM PO ZDROWIE
W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI
I. Organizator:
1. Z upoważnienia Stowarzyszenie Biegów Górskich jako organizatora akcji Biegiem Po Zdrowie
organizatorem akcji w danej miejscowości może być jednostka samorządowa lub inny podmiot.
2. Aby zorganizować akcję w swojej miejscowości należy napisać do organizatora i zapoznać się z
warunkami przystąpienia do organizacji akcji w swojej miejscowości.

II. Celem akcji jest:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
2. Wyłonienie najaktywniejszej miejscowości woj. śląskiego.
3. Zaangażowanie darczyńców mających na celu wsparcie Alana.

III. Termin organizacji:
1. Organizacja akcji w swojej miejscowości w dn. 30.08.2018 (czwartek) o godz. 18.00

IV. Dystans i kategorie wiekowe:
1. Dystans od 3-6km bez pomiaru czasowego.
2. Bieg i marsz nordic walking bez podziału na kategorie wiekowe.

V. Zgłoszenia :
1. Za pośrednictwem e-maila kontakt@biegiempozdrowie.pl należy skontaktować się z
organizatorem akcji najpóźniej do 20.08.2018r. w celu zapoznania się z warunkami przystąpienia
do akcji Biegiem Po Zdrowie w dniu 30 sierpnia 2018r. w swojej miejscowości.
2. 23 sierpnia o godz. 10.00 w Katowicach odbędzie się spotkanie z organizatorami akcji i
konferencja prasowa.

VI. Klasyfikacja miejscowości:
1. Prowadzona będzie klasyfikacja dla najaktywniejszej miejscowości w następujących kategoriach:
- do 15tys. mieszkańców
- do 50tys. mieszkańców
- powyżej 50tys. mieszkańców
2. Do końcowej klasyfikacji będzie liczona suma uczestników z danej miejscowości biorąca udział w
akcji Biegiem Po Zdrowie w dniu 30 sierpnia w swojej miejscowości i 30 września w Katowicach.

VII. Nagrody:
1. Za zajęcie I-III miejsca w poszczególnych kategoriach dla najaktywniejszej miejscowości są
puchary i vouchery na sprzęt sportowy w kwocie 1500zł, 1000zł, 500zł.
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest przystąpienie do zorganizowania akcji 30 sierpnia w swojej
Miejscowości oraz wpłatę wpisowego w wysokości 1000zł.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator w ramach przystąpienia do akcji otrzyma m.in. 100 numerków startowych oraz 20
koszulek z logo akcji Biegiem Po Zdrowie.
2. Organizator będzie posiadał na stronie www.biegiempozdrowie.pl panel do zalogowania się w
celu dodania akcji i przyjmowaniu zgłoszeń na podstawie formularza.
3. Wpisowe przeznaczone jest na nagrody związane z przystąpieniem do akcji Biegiem Po Zdrowie.

