BöGIMO „UŽ SAVANORYSTĘ“
NUOSTATAI
I.
1.
2.
3.
4.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Populiarinti kūno kultūrą ir sportą Šiaulių miesto gyventojų tarpe.
Skatinti Šiaulių miesto gyventojus aktyviai dalyvauti visuotiniuose renginiuose.
Ugdyti šiauliečių norą jungtis prie savanoriškų veiklų.
Unikaliai pamin÷ti Šiaulių miesto 780-ąjį gimtadienį.
II.

NUOTOLIAI

1. 1 km trasa: J. Jablonskio g. – Žaliūkų g. – J. Jablonskio g.
2. 3 km trasa: J. Jablonskio g. – Žaliūkų g. – Tilž÷s g. – J. Jablosnkio g.
III.

BöGIMO LAIKAS IR VIETA

1. B÷gimas vyks 2016 m. rugs÷jo 8 d. 18 val. 1 km b÷gimo startas 18:00 val., o 3 km b÷gimo disntancijos startas
– 18:15 val.
2. Finišas J. Jablosnkio g., prie Šiaulių arenos.
3. Registracija vyks nuo 15:00 val iki 17:45 val. prie Šiaulių arenos, lauko palapin÷je.
IV.

DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

1. B÷gime gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę ir susipažinę su b÷gimo nuostatais.
2. Visi dalyviai b÷gime dalyvauja laisva valia ir prisiima visą su dalyvavimu b÷gime susijusią (tame tarpe su
įvairiais sveikatos sutrikimais) riziką. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis sutinka su b÷gimo sąlygomis.
Organizatoriai neatsako už b÷gimo metu patirtas traumas. Už nepilnamečius asmenis, dalyvaujančius
renginyje atsako jų t÷vai, glob÷jai, mokytojai arba treneriai.
3. Dalyviai turi tūr÷ti tinkamą b÷gimui sportinę aprangą ir avalynę.
V.

APDOVANOJIMAS

1. Specialiais prizais bus apdovanoti jauniausias ir vyriausias b÷gimo dalyviai, masiškiausia komanda ir išrinktas
sportiškiausias savanoris.
2. Užsiregistravę ir finišą pasiekę dalyviai atminimui gaus b÷gimo numerius.
VI.

ORGANIZATORIAI

1. B÷gimą organizuoja Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras sportas visiems skyrius.
2. B÷gimo partneriai Šiaulių arena.
VII. KITOS SĄLYGOS
1. Kiekvienas dalyvis užsiregistravęs į b÷gimą savo parašu patvirtina, kad sutinka jog renginio organizatoriai
visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą video medžiagą gali savo nuožiūra ir be atskiro dalyvių
sutikimo naudoti reklamos ir rinkodaros tikslais.
2. Renginio organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio nuostatus prieš tai nepranešę dalyviams.
VIII.
1. S-sportas LT; Laserstyle; Remed.

RöMöJAI

