Regulamin BiegUR
KultURalia 2019
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji oraz uczestnictwa w wydarzeniu
„BiegUR” (zwanego dalej Imprezą).
2. Organizatorem Imprezy jest Uniwersytet Rzeszowski, z siedzibą w Rzeszowie przy
Al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów oraz Samorząd Studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego (zwani dalej Organizatorem).
3. Impreza odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. w godz.: 10:00-14:00. Trasa ( o długości
ok. 5 km) rozpoczynać się będzie na parkingu „Podpromie” wzdłuż Wisłoka. Meta
znajduje się w miejscu startu.
4. Uczestnikiem Imprezy (zwana dalej Uczestnikiem) jest każda osoba biorąca udział
w Imprezie.
5. Celem Imprezy jest propagowanie zdrowego stylu życia pośród społeczności
akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz mieszkańców Rzeszowa.
6. Zasady uczestnictwa i przeprowadzania turniejów zostaną przekazane przez
Organizatora zainteresowanym Uczestnikom.
§2
Zasady uczestnictwa w Imprezie
1. Udział w Imprezie jest bezpłatny.
2. Liczba miejsc

jest ograniczona i określona przez Organizatora i wynosi 220

Uczestników.
3. Rekrutacja odbędzie się poprzez zgłoszenie Uczestników za pomocą formularza
internetowego https://forms.gle/CR8ZWSa42FwJk3Fg6
4. Uczestnikiem może być jedynie osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy
wskazany w ust. 2.
5. Przekazanie Organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że Uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem

w Imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko startując w biegu na własną
odpowiedzialność.
6. Kategorie (z podziałem na płeć) dla Uczestników to:
1) student,
2) pracownik UR,
3) mieszkaniec 18+.
7. Uczestnicy biorą w niej udział wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za zły stan zdrowia lub ukryte choroby Uczestnika.
8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Imprezie wiąże się z wysiłkiem
ﬁzycznym, który pociąga za sobą naturalne ryzyko i jest zagrożone wypadkami
(możliwość obrażeń ciała i urazów ﬁzycznych, a także śmierci Uczestnika).
9. Osoby małoletnie, poniżej 18 roku życia, mogą uczestniczyć w Imprezie za zgodą
i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę oraz. Osoby
takie mają również obowiązek posiadać ksero dowodu osobistego opiekuna
prawnego.
10. W biegu głównym każdy Uczestnik jest zobowiązany do wystartowania z numerem
startowym.
11. Pobranie numeru startowego przez Uczestnika oznacza iż zapoznał się on
z niniejszym Regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania.
12. W miejscu końcowym (meta) każdy Uczestnik biegu głównego otrzymuje medal
okolicznościowy.
13. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów, które mogą stanowić
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników, takich jak: broń palna,
broń gazowa, paralizator, miotacz gazu, nóż, petardy, świeca dymna oraz inne
przedmioty, które mogłyby zostać wykorzystane jako pociski lub mogłyby zagrozić
życiu i zdrowiu uczestników imprezy, a także mogłyby zakłócić przebieg rozgrywek.
14. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy napojów alkoholowych oraz środków
odurzających i psychotropowych.
15. Na terenie Imprezy zabrania się używania ognia otwartego i palenia tytoniu
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
1. Zabrania się podczas Imprezy:

a) wchodzenia

na

lub

przechodzenia

przez

budowle

lub

urządzenia

nieprzeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury,
zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty
wszelkiego rodzaju oraz dachy,
b) wchodzenia na obszary niezgodne z Regulaminem, które są niedopuszczone dla
Uczestników Imprezy,
c) stosowania przemocy ﬁzycznej lub formułowania gróźb pod adresem
Uczestników Imprezy lub innych osób,
d) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej
osoby lub terenu wokół sceny,
e) używania wulgarnego obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych
piosenek lub naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób,
f) rozniecania

ognia,

posiadania

i

zapalania

środków

wybuchowych,

pirotechnicznych lub innych środków łatwopalnych,
g) pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, a także ich malowania lub
oklejania,
h) załatwiania potrzeb ﬁzjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi
i zaśmiecania terenu Imprezy,
i) wnoszenia napojów alkoholowych i bezalkoholowych, artykułów spożywczych,
środków odurzających lub substancji psychotropowych,
j) zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,
k) niszczenia urządzeń lub budynków znajdujących się na terenie Imprezy,
l) wyrażania

lub

rozpowszechniania

treści

o

charakterze

rasistowskim,

ksenofobicznym lub innych naruszających godność ludzką,
m) nagrywania przebiegu Imprezy bez zgody Organizatora,
n) noszenia ubrań z elementami klubów sportowych, partii politycznych,
nielegalnych organizacji, a także ubrań reklamujących narkotyki lub inne
podobnie działające substancje.
16. Współsprawstwo,

pomocnictwo

lub

podżeganie

do

popełnienia

czynów

zabronionych przepisami prawa lub niniejszego Regulaminu, jest traktowane jako
naruszenie niniejszego Regulaminu.

17.

Zabrania

się

prowadzenia

jakiejkolwiek

działalności

o

charakterze

zarobkowym, reklamowej oraz promocyjnej na terenie Imprezy, chyba że
Organizator wyraził na to zgodę.
18. Organizator może odmówić wstępu na teren Imprezy oraz przebywania na niej
osobom, które zachowują się agresywnie lub prowokacyjnie, a także osobom
stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa w czasie trwania Imprezy.
19. Uczestnicy

zobowiązani

są

do

zachowania

zgodnego

z

przepisami

prawa, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
20. W przypadku postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do
wyproszenia takich osób z terenu Imprezy.
§3
Organizator Imprezy
1. Organizator dba o prawidłowy przebieg Imprezy.
2. Organizatora reprezentuje Koordynator Imprezy (zwany dalej Koordynatorem),
któremu podlega obsługa Imprezy.
3. Decyzje i polecenia wydane przez Koordynatora są wiążące dla wszystkich
uczestników Imprezy.
4. Koordynator ma do swojej dyspozycji Obsługę Imprezy.
5. Obsługa ma możliwość wydawania poleceń uczestnikom Imprezy.

§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na terenie Imprezy oraz w siedzibie
Organizatora przy al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, pokój nr 012.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Rzeczy wniesione przez uczestników na terenie Imprezy,
b) Szkody wyrządzone przez Uczestników Imprezy.
3. Za wszelkie szkody odpowiedzialność ponosi sprawca.
21. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zachowywania się zgodnie
z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu. Pobranie numeru startowego

przez Uczestnika oznacza iż zapoznał się on z niniejszym Regulaminem, akceptuje
go i zobowiązuje do jego przestrzegania.
4. Organizator ma prawo utrwalić przebieg Imprezy w celu dokonania dokumentacji
oraz promocji imprezy.
5. Wizerunek osoby przebywającej na Imprezie może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych
i promocyjnych.
6. Uczestnictwo w Imprezie stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie jego
wizerunku w związku z prezentowaniem, reklamowaniem lub użyciem ﬁlmu, zapisu
wideo lub audio z imprezy w przekazach medialnych.
7. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla płynnego przebiegu Imprezy, Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili trwania
turnieju.
8. W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną
decyzję podejmuje Organizator Imprezy.

