Regulamin
IV rundy z cyklu
„Dziecięca Liga #biegnijlublin 2019/2020”

I Cel i założenia biegu.
Głównym celem wydarzenia jest promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
pozostałe cele wydarzenia to:
a) zakończenie cyklu „Dziecięcej Ligi #biegnijlublin 2019/2020” w zmienionej formule,
wymuszonej sytuacją epidemiczną.
b) zachęcającego do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, promocja
biegania jako najprostszej aktywności fizycznej,
c) propagowanie aktywności fizycznej jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu,
d) promocja Stadionu Lekkoatletycznego w Lublinie.
II Organizator
Organizatorami IV rundy Dziecięcej Ligi #biegnijlublin są:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o. o. w Lublinie z siedzibą przy ul.
Filaretów 44, 20-609 Lublin,
2. Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Woj. Lubelskiego z siedzibą
przy ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin.
III Termin i miejsce imprezy
1. Bieg odbędzie się w dniach 2 – 15 listopada 2020 r.
2. Bieg odbędzie się na bieżni na wybranym przez Zawodnika obiekcie sportowym, np.
Stadion Lekkoatletyczny w Lublinie, na którym znajduje się bieżnia z oznaczeniami
odpowiednich dystansów biegu.
3. IV runda Dziecięcej Ligi #biegnijlublin rozgrywana jest w formie wirtualnej ze względu na
sytuację epidemiczną w kraju. Organizator zobowiązuje wszystkich uczestników do
przestrzegania wszelkiego rodzaju ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w
związku z trwającą epidemią spowodowaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania IV rundy Dziecięcej Ligi #biegnijlublin w
przypadku gdyby jej organizacja z powodów epidemicznych (w szczególności
wprowadzonych przez władze państwowe zakazów lub ograniczeń) była niemożliwa bądź
niecelowa lub gdyby wymagały tego względy bezpieczeństwa.
IV Zasady uczestnictwa
1. W biegu mogą wziąć udział tylko osoby które zapisały się na IV rundę Dziecięcej Ligii
#biegnijlublin zaplanowaną na 18.10.2020;
2. Bieg ma charakter wirtualny. Każdy uczestnik samodzielnie wyznacza sobie trasę i godzinę
startu w okresie od 2.11.2020 r. do 15.11.2020 r. przy uwzględnieniu poniższych zasad.
3. Dystans biegu uzależniony jest od wieku, zgodnie z następującym harmonogramem:
1) rocznik 2015 i młodsze – 60 m
2) rocznik 2014 – 60 m
3) rocznik 2013 – 60 m

4.

5.
6.
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4) rocznik 2012 – 100 m
5) rocznik 2011 – 100 m
6) rocznik 2010 – 100 m
7) rocznik 2009 – 200 m
8) rocznik 2008 - 200 m
9) rocznik 2007 – 300 m
10) rocznik 2006 – 300 m
11) rocznik 2005 – 400 m
Każdy zawodnik zobowiązany jest zarejestrować w formie filmu swój bieg od startu do
mety, tak aby nie budził wątpliwości, co do czasu w jakim został przebiegnięty właściwy
dystans.
Film z biegu należy przesłać na adres: biegnijlublin@mosir.lublin.pl do dnia 16.11.2020 r.
Na podstawie przesłanych filmów zostanie stworzona lista wyników IV rundy Dziecięcej
Ligi #biegnijlublin.
Zawodnik może przesłać pamiątkowe zdjęcie zbiegu z numerem startowym. Przesłane
zdjęcia zostaną zebrane w jedną dużą galerię z biegu, która zostanie opublikowana na
profilach w mediach społecznościowych Organizatora. Zawodnik, przesyłając zdjęcie
równocześnie wyraża zgodę na jego publikację.

V Odbiór pakietów startowych
1. Pakiety startowe można będzie odebrać na stadionie Arenie Lublin (ul. Stadionowa 1)
w następujących dniach i godzinach:
- 29.10.2020 r. (czwartek) od godz. 12:00 – 18:00
- 30.10.2020 r. (piątek) od godz. 10:00 – 17:00.
2. Pakiet startowy będzie zawierać: numer startowy, agrafki, pamiątkowy gadżet (w przypadku
wyboru opcji z gadżetem), wodę, medal.
VI Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem należy przesłać na adres:
biegnijlublin@mosir.lublin.pl wraz z uzasadnieniem do 20.11.2020 r.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będą
rozpatrywane.Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.
VII Postanowienie końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników zawodów.
2. W kwestiach dot. IV rundy Dziecięcej Ligii #biegnijlublin rozegranej w formule wirtualnej
nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
3. Konieczność rozegrania IV rundy Dziecięcej Ligi #biegnijlublin w formie wirtualnej
wynikła z sytuacji epidemicznej na terenie kraju. Pozostałe kwestie dot. Dziecięcej Ligii
#biegnijlublin 2019/2020 reguluje regulamin całego cyklu, wprowadzony Zarządzaniem
z dnia 7.08.2020 r.

