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I. Idea
„Szamotuły Na Tak”, to marszobieg otwarty dla wszystkich. Mogą wziąć w nim udział
osoby pełnosprawne oraz osoby z niepełnosprawnością. Głównym przesłaniem marszobiegu
jest aktywność sportowa, integracja, profilaktyka zdrowotna oraz dobrowolne wsparcie
finansowe osób niepełnosprawnych – podopiecznych Stowarzyszenia Społecznego
Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski z Szamotuł.

II. Cele biegu:
1. Promowanie aktywności sportowej i zdrowego stylu życia.
2. Promowanie idei sportu dostępnego dla wszystkich.
3. Stworzenie osobom sprawnym i z niepełnosprawnością możliwości wspólnego
uczestnictwa w zawodach sportowych.
4. Popularyzacja wśród osób z niepełnosprawnością sportu jako środka rehabilitacji
oraz aktywności na co dzień.
5. Promowanie wolontariatu w sporcie.
6. Promowanie Miasta i Gminy Szamotuły oraz Powiatu Szamotulskiego.

III. Charytatywna Zbiórka Publiczna
I Rodzinno – Integracyjnemu Marszobiegowi „Szamotuły Na Tak” towarzyszyć będzie
zbiórka publiczna pn. „Wspomagamy Dzieci i Młodzież Niepełnosprawną”- projekt
wsparcia osób niepełnosprawnych. Całkowity dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony
na rehabilitację podopiecznych Stowarzyszenia.

IV. Organizator i współorganizatorzy
1. Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w
Szamotułach, ul. Hugona Kołłątaja 1, 64-500 Szamotuły.
2. Biuro imprezy mieści się przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach, telefon 602527368 i
czynne jest w godzinach 9.00-17.00
3. Współorganizatorzy:
 Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.
 PHU PARTNER Szamotuły
 Szamotulski Ośrodek Kultury
 Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe

V. Termin i miejsce
1. Impreza odbędzie się w dniu 8 września 2018 roku (sobota) na terenie Centrum Sportu
Szamotuły, ul. Sportowa 6 w Szamotułach
2. Zawodnicy będą mieli do pokonania dystans ok. 600 m na oznaczonej trasie.
3. Biuro zawodów zostanie zlokalizowane na parkingu przy Centrum Sportu Szamotuły, ul.
Sportowa 6

VI. Zasady uczestnictwa, zgłoszenia.
1. W I Rodzinno-Integracyjnym Marszobiegu SZAMOTUŁY NA TAK prawo startu mają
osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem prawnym, pełnosprawne pełnoletnie
oraz niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.
2. W Marszobiegu mogą startować osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie,
a także wszyscy zainteresowani miłośnicy aktywności sportowej,
3. Limit czasowy biegu – 30 minut
4. Zgłoszenia dokonywane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
formularza zamieszczonego na stronie https://zapisy.sts-timing.pl/305/
5. Nie ma możliwości wysłania grupowego zgłoszenia dla kilku osób jednocześnie.
6. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym
wypełniania formularza rejestracyjnego.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wprowadzeniem
błędnych danych Uczestnika do formularza rejestracyjnego.
8. Zawodnicy startujący w I Rodzinno-Integracyjnym Marszobiegu SZAMOTUŁY NA
TAK zobowiązani są do odebrania pakietów startowych w Biurze Zawodów w dniu
08.09.2018 roku w godzinach 9:00-11:00
9. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dowodu
tożsamości ze zdjęciem i po podpisaniu karty startowej wydawanej w Biurze Zawodów.
10. Rejestracji osób niepełnosprawnych dokonują opiekunowie prawni. Rejestracja jest
równoznaczna z wyrażeniem zgody opiekuna prawnego na udział osoby
niepełnosprawnej w marszobiegu.
11. Po zakończeniu rejestracji Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą elektroniczną
potwierdzenie rejestracji (w formularzu zgłoszeniowym prosimy o wpisanie adresu
email, z którego Uczestnik rzeczywiście korzysta; przed wysłaniem zgłoszenia prosimy
o sprawdzenie poprawności adresu email).
12. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 30 czerwca 2018 r. (sobota)
lub do wyczerpania limitów miejsc.
13. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy
zamieszczony na stronie.
14. Osoby poniżej 18 lat (które w dniu biegu tj. 8 września 2018 r. nie osiągnęły jeszcze
pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub
prawnych opiekunów/opiekunów grup z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem
dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica/prawnego opiekuna wraz z dowodem
osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.
15. Wprowadza się limit uczestników : 250 osób

16. Po wyczerpaniu limitu zostanie zablokowana możliwość rejestracji w formularzu
zgłoszeniowym.
17. W przypadku wolnych miejsc startowych, zgłoszenia będą dodatkowo przyjmowane w
biurze zawodów 8 września 2018r. w godzinach 9:00-11:00
18. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu karty
startowej.
19. Odbiór numeru startowego odbywać się będzie w godzinach 9.00 -11.00 w Biurze
Zawodów.

X. Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowy medal oraz posiłek
regeneracyjny.

XI. Zasady finansowania
1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają Organizatorzy
2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

XII. Postanowienia końcowe
1.Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki pogodowe.
2.Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu
3.Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Marszobiegu.
4.Warunkiem startu w I Rodzinno-Integracyjnym Marszobiegu SZAMOTUŁY NA TAK
będzie podpisanie przez zawodnika zgody na udział w biegu na własną odpowiedzialność.
5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres
i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Marszobiegu
6. Każdy uczestnik marszobiegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od
nieszczęśliwych wypadków.
7. Podczas Marszobiegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać: numery startowe
przymocowane do koszulek na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest
zasłanianie numeru startowego w części lub w całości,
8. Chip przytwierdzony musi zostać do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki
(sznurowadło buta). Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi brakiem
klasyfikacji.
9. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Marszobiegu.
10. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty uszkodzone lub skradzione podczas
imprezy.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników I Rodzinnointegracyjnego MARSZOBIEGU „ SZAMOTUŁY NA TAK” które mogą być
umieszczane na wybranych nośnikach drukowanych, elektronicznych, katalogach oraz
w 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 licencji na używanie wypowiedzi lub
swojego wizerunku w celu reklamy i promocji Marszobiegu Szamotuły na tak oraz
innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Społeczną na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany przepisów regulaminu.
14. Udział w imprezie jest równoznaczny z jego pełną akceptacją.

