REGULAMIN II EKSTREMALNEJ ÓSEMKI 2020

I Przedmiot Biegu
1. II Ekstremalna Ósemka rozpocznie się w dniu 12.09.2020 r. o godzinie 09.30 .
2. Celem Ekstremalnej Ósemki jest:
- integracja środowisk hufca
- sprawdzenie i rozwijanie umiejętności: współpracy, orientacji w terenie, cierpliwości, koordynacji ruchowej.
- integracja między środowiskowa.
II Wpisowe i świadczenia
1.
2.

Wpisowe wynosi: 30,00 zł od każdego uczestnika gry (dotyczy również opiekuna)
Wpisowe należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2020r bezpośrednio na konto bankowe
Hufiec Piotrków Trybunalski
nr: 10 1020 3916 0000 0902 0022 1648 z dopiskiem „Ekstremalna Ósemka – nazwa patrolu……”
3. W ramach wpisowego Organizator zapewnia transport powrotny 12 września oraz nagrodę dla najlepszego
patrolu, integrację i ciekawy / niekonwencjonalny scenariusz gry/ obiad dla wszystkich uczestników.
4. Niedotrzymanie terminu zgłoszeń może skutkować niedopuszczeniem patrolu do Ekstremalnej Ósemki.
III Warunki i wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy Ekstremalnej Ósemki
1. Kategorie wiekowe: Zuchy (6-10 lat); Harcerze (11-15 lat)
2. Warunkiem udziału w biegu jest rejestracja patrolu liczącego od 4 do 6 osób + pełnoletni opiekun w
nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2020r. do godziny 23.59 za pomocą Karty Zgłoszenia Patrolu
(załącznik A), dosłanej w formie elektronicznej na adres: agata.adaszek@zhp.net.pl (zuchy) lub
patrycja.miskiewicz@zhp.net.pl (harcerze) . Oryginalnie podpisana Karta Zgłoszenia musi zostać dostarczona
Organizatorowi na starcie w dniu 12.09.2020r.
3. Zgłoszenia przesłane po terminie mogą nie zostać rozpatrzone.
4. Poprzez zgłoszenie do udziału w biegu Uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w biegu na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie; przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w
zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia biegu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
10.05.2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1000) oraz na nieodpłatną publikację swojego wizerunku oraz imienia i
nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie. W przypadku Uczestnika
niepełnoletniego, zgodę na udział w biegu oraz na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku
wyraża rodzic, bądź opiekun prawny Uczestnika za pomocą stosownego oświadczenia .
5. Każdy patrol, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z Regulaminem biegu otrzyma potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia, a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia Biegu.
6. W biegu może wziąć udział dowolna liczba patroli, nie mniejsza jednak niż 10
(patroli) lub łącznie minimum 50 osób we wszystkich patrolach.
IV Regulamin Biegu
1. Bieg rozpocznie się 12.09.2020 r. o godz. 09:30 w Sulejowie
2. Na starcie Biegu każda grupa otrzyma instrukcję z zadaniami oraz materiały informacyjne.
3. Zadaniem patroli jest wykonanie wszystkich zadań w określonym przez Organizatora czasie.
4. W przypadku naruszenia przez patrol niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Biegu innym
uczestnikom gry, bądź niszczenia wskazówek w dowolnym momencie Biegu, Organizator ma prawo
wykluczenia patrolu z Biegu. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
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8. Podczas Biegu każdy patrol musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem którego może otrzymać
wiadomość z dodatkowym zadaniem wysłanym w trakcie jej trwania. Numer tego telefonu opiekun patrolu
musi podać Organizatorom w chwili zgłoszenia udziału w Biegu.
9. Bieg kończy się 12.09.2020 r. ok. godziny 19.00 .
V Zasady bezpieczeństwa
1. Organizatorzy nie zapewniają opieki pełnoletnich opiekunów dla Uczestników niepełnoletnich uczestniczących
w Biegu.
2. Uczestnikiem biegu może być każda osoba fizyczna, z tym że osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) mogą
uczestniczyć w biegu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Uczestnicy niepełnoletni uczestniczący w Biegu muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
z potwierdzeniem, że uczestnik nie miało kontaktu z osobami chorymi na koronawirusa COVID-19 w ciągu
ostatnich 14 dni; nie jest objęte obowiązkową kwarantanną oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w biegu.
4. Bieg częściowo toczy się w normalnym ruchu miejskim, więc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników podczas trwania Biegu.
6. Organizator nie zapewnia pomocy medycznej. Każdy patrol powinien mieć ze sobą podręczną apteczkę
pierwszej pomocy.
7. Jako organizatorzy dopełnimy wszelkich obowiązujących standardów w związku z COVID-19
VI Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
1. Zwycięski patrol zuchowy oraz harcerski otrzyma nagrodę.
2. Nagroda zostanie wręczona patrolowi podczas finału biegu o 18.00.
VII Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/8-GZ-z-Woli-Krzysztoporskiej106759184063398/
https://www.facebook.com/Szczep-Dru%C5%BCyn-%C3%93smych-Harc-675741632565993/
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Biegu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie
interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn.
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