Regulamin
Bieg z książką
I. Cel imprezy
1. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
2. Promocja czytelnictwa.
II. Organizator
Organizatorem imprezy jest serwis lubimyczytac.pl.
oficjalna strona biegu: http://poznan.lubimyczytac.pl/bieg-z-ksiazka/
e-mail kontaktowy: poznan@lubimyczytac.pl
Biuro zawodów czynne będzie w godz. 11:00-15:00.
III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 5 października 2014 r. wokół Jeziora Maltańskiego
2. Start: o godzinie 12:00 spod tablicy wyników, przy czerwonych barierkach.
Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 11:45
3. Długość trasy: 5,4 km
4. Bieg ma charakter towarzyski, odbywa się bez pomiaru czasu oraz klasyfikacji
5. Meta: przy tablicy wyników.
IV. Uczestnictwo
1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 5 października 2014 roku ukończą 16 lat. Dopuszcza się udział dzieci
młodszych, ale pod opieką dorosłego i ze zgodą rodziców.
2. Organizator zachęca uczestników do przebiegnięcia trasy z książką w ręce oraz w stroju nawiązującym do książek.
3. Organizator nie zapewnia natrysków i szatni. Będzie możliwość skorzystania z depozytu.
4. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
V. Klasyfikacje
Bieg ma charakter towarzyski. Nie ma klasyfikacji. Biegacze pokonują trasę bez ścigania się.

VI. Nagrody
1. Pierwsze 400 osób, które pokona trasę i przyjdzie do biura zawodów, mieszczącego się w sali multimedialnej w
budynku z tablicą wyników, będzie mogło wymienić swoją jedną książkę na dwie nowości wydawnicze.
2. Organizator zaprasza uczestników biegu do wzięcia udziału w konkursie. W biurze zawodów dostępne będą arkusze, na
których będzie można odpowiedzieć na konkursowe pytanie: dlaczego lubimy czytać? Spośród wszystkich odpowiedzi
organizator wybierze sześć najciekawszych, które zostaną nagrodzone czytnikiem ebooków.
3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o nagrodzie drogą emailową. Adres zwycięzcy powinien zostać

nadesłany do dwóch tygodniu od daty ogłoszenia wyników konkursu. Po tym terminie organizator dopuszcza
wybór kolejnego laureata lub nieprzyznanie nagrody.
VI. Finansowanie
1. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń itp. pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

