REGULAMIN
III Mistrzostwa Polski w biegu na
skocznie Barbarian Hill
I. CEL IMPREZY:

Organizacja imprezy biegowej z elementami różnego rodzaju przeszkód sprawdzających sprawność fizyczną.
- Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
- Promowanie miejscowości gospodarzy zawodów oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych,
- Kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce,
- Wyłonienie najsprawniejszych ludzi w Polsce,
- Wyłonienie mistrzów Polski w biegu na skocznię.
II. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest MKS-R „Centrum” ul. Misyjna 8 43-445 Dzięgielów, Barbarian Sp. z o.o. oraz
Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR Polska.
III. TERMIN BIEGU I MIEJSCE BARBARIAN RACE

Aktualna data zawodów oraz miejsce wydarzenia podane jest na głównej stronie Organizatora
www.barbarianrace.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu oraz terminie imprez z
przyczyn nie dających się przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody).
V. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział:
2. Osoby od 14 roku życia mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Pełnoletni
uczestnicy muszą przedstawić podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na udział.
3. Opłata startowa w kasie wydarzenia jak i na stronie internetowej organizatora mogą dokonać jedynie osoby,
które ukończyły 18 lat.
Wniesienie opłaty startowej do Barbarian Hill oznacza akceptację regulaminu uczestnictwa w imprezie oraz
zgodę na jego przestrzeganie.

VI. ZASADY ZAPISÓW I OPŁATA STARTOWA

1. Limit uczestników – 1000
2. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zawodów –
www.barbarianrace.pl
Dopuszczeni do startu zostaną zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę startową.
4.Warunki zwrotu opisano w regulaminie ogólnym Barbarian Race
VII. PROGRAM.

10:00 – 14:30 wydawanie numerów startowych oraz przyjmowanie zapisów,
15:00 - start pierwszej fali,
21:00 – start fali finałowej,
21.30 – podsumowanie i wręczenie nagród
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu imprezy oraz do zmiany godziny startu i przesunięcia
uczestników pomiędzy seriami.

VIII. ŚWIADCZENIA.

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:
1. Możliwość wzięcia udziału w biegu,
2. Pamiątkowy medal (warunek - dotarcie do mety)
IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Wyróżnienia i nagrody rzeczowe będą przyznawane w następujących kategoriach:
1. Kobiety – miejsca I-III,
2. Mężczyźni – miejsca I-III,
3. Mężczyźni 40 i więcej lat – miejsca I-III,
4. Kobiety 40 i więcej lat – miejsca I-III,
X. DANE OSOBOWE

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z realizacją zawodów.
XI. OCHRONA WIZERUNKU

Uczestnicy biegu Barbarian Hill wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy
zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.
XII. INNE

1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów porządkowych i bezpieczeństwa
oraz doraźnych zarządzeń Organizatora imprezy lub służb ochrony.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty na terenie imprezy.
3. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających,
zachowujące się agresywnie
4. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu,
w szczególności życiu oraz zdrowiu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać
niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone organizatorowi albo innym uczestnikom
podczas imprezy.
6. Zakazane jest startowanie w butach z kolcami.
7. Fale eliminacyjne będą 50 osobowe. Organizator dopuszcza również inną formę rozegrania eliminacji.
Do finału kwalifikuje się:
- 20 kobiet i 20 mężczyzn z najlepszymi czasami oraz 10 kobiet i 10 mężczyzn w kategorii Masters
8. O przynależności do określonej fali decyduje szybkość wpłaty (im szybciej tym wcześniejsza fala) oraz wybór
fali w formularzu rejestracyjnym.
9. Wszystkich uczestników obowiązują również ustalenia regulaminu głównego znajdującego się na stronie
Organizatora.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

2. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres:
biuro@barbarianrace.pl ewentualnie poprzez Fanpage na Facebook’u
https://www.facebook.com/race.barbarian.

