
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa 

w imprezie sportowo – rekreacyjnej pn. Rejowiecki Bieg Jesieni, zwanej dalej Imprezą.

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorami Imprezy są Miejski Ośrodek Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym

oraz samorząd miasta Rejowiec Fabryczny. 

2.  Impreza  odbędzie  się  29  września  2007  r.  (sobota).  Start  –  godzina  10.00,  rejestracja

uczestników od godziny 9.00. 

3. Trasa biegu – start: ulica Lubelska (przed Urzędem Miasta) prostu w kierunku stadionu

miejskiego, skręt w prawo do parku Dębinka, dalej w ulicę Męczenników Unickich, skręt w

prawo w ulicę  Krótką,  dalej  w prawo drogą  gruntową  w kierunku osiedla „Wschód”,  w

prawo w kierunku kotłowni miejskiej, od kotłowni w lewo w kierunku ulicy Skłodowskiej,

przy niej w prawo na deptak w kierunku stadionu, w lewo do parku Dębinka, alejką wokół

parku, meta przy placu do minigolfa. 

§ 2. UCZESTNICTWO W IMPREZIE 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji  następuje poprzez zarejestrowanie się  w dniu biegu i

złożenie pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do imprezy. Zgłoszenia od godziny 9.00. 

2.  Dokonując  zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  uczestnik  składa  tym  samym

oświadczenie,  iż  akceptuje  postanowienia  niniejszego  regulaminu.  Uwaga:  w  przypadku

uczestników  niepełnoletnich  oświadczenie  o  możliwości  udziału  w  imprezie  podpisuje

rodzic/opiekun prawny. 

3. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Imprezie

wiąże się z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenia wypadkami,

odniesienia  obrażeń  ciała  i  urazów  fizycznych  (w  tym  śmierci),  a  także  szkód  i  strat  o

charakterze majątkowym.

Zgłoszenie  chęci  uczestnictwa w Imprezie  oznacza,  że  Uczestnik (ewentualnie  rodzic lub

opiekun prawny dziecka) przyznaje i potwierdza, że rozumie,  rozważył  i ocenił charakter,

zakres  i  stopień  ryzyka  wiążącego  się  z  uczestnictwem,  i  dobrowolnie,  swobodnie

zdecydował się podjąć to ryzyko.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Spośród  wszystkich  uczestników  zostaną  rozlosowane  (niezależnie  od  osiągniętego

wyniku) nagrody i upominki. 

2. W sprawach związanych z przebiegiem Imprezy należy się kontaktować z koordynatorem:

Anna  Łopaciuk,  Wydział  Organizacji  i  Nadzoru  Urzędu  Miasta  Rejowiec  Fabryczny,

ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny, tel. 0825663277. 


