Opolska Mila Niepodległości
Regulamin

ORGANIZATOR:
Burmistrz Opola Lubelskiego, OM NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Opolu
Lubelskim.
PARTNERZY:
OCK w Opolu Lubelskim, CUS w Opolu Lubelskim, KPP w Opolu Lubelskim, KP PSP w Opolu
Lubelskim, OSP z terenu Gminy Opole Lubelskie, LO im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim.
CEL:
1.
2.
3.

Upamiętnienie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS:

Start biegu nastąpi w Opolu Lubelskim (rondo Lubelskiego Lipca 1980), w dniu 11 listopada
2021 r. o godz.:
8:30 – I grupa startowa,
8:45 – II grupa startowa.
9:00 – III grupa startowa.
Bieg będzie rozegrany na dystansie ok. 2,2 km., meta przy zbiegu ul. Kolejowej i Pocztowej.
Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 15 min przed planowanym startem.

LIMIT CZASU:
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 15 minut od strzału startera.
Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do
przerwania biegu i zejścia z trasy.
UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia (Załącznik
do Regulaminu). Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się drogą
elektroniczną, na adres: michal.wojewoda@liceumopolelub.pl. Wypełnienie i przesłanie karty
zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Termin zgłoszeń: od 11 października 2021 r do 29 października 2021 r.
W biegu obowiązuje limit 103 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru
startowego decyduje kolejność zgłoszeń.
Przed rozpoczęciem biegu zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer
startowy.
Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika karty zgłoszenia oraz
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia karty zgłoszenia podpisanej przez
rodzica lub prawnego opiekuna.
Odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną jest możliwy na podstawie podpisanej
przez zawodnika karty zgłoszenia, którego pakiet ma być odebrany,
KLASYFIKACJE:
Klasyfikacja wiekowa:
I grupa – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych,
II grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych,
III grupa – dorośli 20+.
W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, organizator może
podjąć decyzję o zakwalifikowaniu tych osób do wyższej kategorii wiekowej.
Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.
NAGRODY:
Każdy z zawodników, który ukończy bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie
pamiątkowy medal.
Na podium udekorowani będą zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych grupach startowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez
siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia
dodatkowych klasyfikacji.

OŚWIADCZENIA:
Każdy uczestnik podczas rejestracji jest zobowiązany do zaakceptowania regulaminu.
Akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej,
wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne
miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o
charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną
odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z
udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki
ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka
wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne.
Organizator zaleca Uczestnikom biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej
części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego
modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez
ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.
Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się
wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych
Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do
przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu,
w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani.
Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom biegu informacji dotyczących
biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a
także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania,
używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub
związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość
ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne
potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także
podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów

filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie
umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja,
radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik
oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat
związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym
nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu
reklamy i promocji biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach nieujętych
Regulaminem rozstrzyga Organizator.

ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19
W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie biegu
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie
Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
•
•
•
•
•

zmiany godzin startu,
podziału uczestników na mniejsze grupy,
wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych,
zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację biegu w
zakładanej w regulaminie formule,
odwołania biegu.

