REGLAMENTAS
RESO SUVALKAI 10,5 - MIESTO BĖGIMO ŠVENTĖ 2018
I. ORGANIZATORIUS
Bėgimo festivalio pavadinimu „RESO SUVALKAI 10,5 - Miesto bėgimo šventė” (lenk.
„RESO SUWAŁKI 10,5 - Miejskie Święto Bieganaˮ) , toliau - „bėgimas”, organizatoriumi yra
Sporto ir laisvalaikio centras Suvalkuose ( lenk. Ośrodek Sportu i rekreacji w Suwałkach),
Wojska Polskiego g. 2, 16-400 Suvalkai, www.osir.suwalki.pl, el. paštas
sekretariat@osir.suwalki.pl; tel. +48 87 566 32 82, faks. 87 563 18 56 (toliau „Organizatorius”).
Asmens duomenų, apdorojamų dėl bėgimo gatvėmis bei susijusių renginių organizavimo,
administratorius vadovaujantis 1997 m. rugpjūčio 29 d. asmens apsaugos duomenų įstatymu
(2002 m. O. L. 101 Nr., 926 p. su vėlesniais pakeitimais) yra Sporto ir laisvalaikio centras
Suvalkuose, Wojska Polskiego g. 2, 16-400 Suvalkai.
Asmens duomenų pateikimas yra geranoriškas, tačiau būtinas siekiant dalyvauti bėgime
gatvėmis bei susijusiuose renginiuose pagal Reglamento nuostatas. Asmenims nurodžiusiems
savo asmens duomenis kiekvienu metu priklauso teisė peržiūrėti savo duomenis ir juos pataisyti
bei duoti leidimą juos apdoroti. Organizatorius gali apdoroti asmens duomenis pateiktus dėl
organizavimo bėgimo gatvėmis taip pat bendradarbiaudamas su kitais subjektais, apimtimi
būtina teisingam projekto įgyvendinimui.
II. PROJEKTO TIKSLAI:
„RESO SUVALKAI 10,5 - Miesto bėgimo šventėˮ yra sportinis projektas skirtas aktyviems
asmenims bei susidomėjusiems sportiniu žygdarbiu bei aktyviu laisvalaikiu, kuris įgyvendina
šiuos tikslus:
● bėgiojimo populiarinimas ir viešinimas kaip paprasčiausios fizinio aktyvumo formos;
●sportinės bendruomenės integravimas;
● Suvalkų miesto viešinimas.
III. TERMINAS IR VIETA:
1. Bėgimo festivalis pavadinimu „RESO SUVALKAI 10,5 - Miesto bėgimo šventėˮ (lenk.
„RESO SUWAŁKI 10,5 - Miejskie Święto Bieganaˮ) vyks 2018 m. birželio 02 d. Suvalkuose:
a) „SUVALKŲ KETVIRTADALISˮ (lenk „ĆWIARTKA SUWALSKAˮ) - individualus
bėgimas maratono ketvirtadalio atstumu (10.548,75 m); bėgimo pradžia 21:00 val.
b) „SAULĖTI SUVALKAI TEAMˮ (lenk. „POGODNE SUWAŁKI TEAMˮ) - estafetinis
bėgimas gatvėmis maratono ketvirtadalio atstumu
(3 x 3.516,25 m) - ESTAFETĘ SUDARO 3 BĖGIKAI/BĖGIKĖS; bėgimo pradžia 19:30
val.

c) „SUVALKŲ DEBIUTAIˮ (lenk. „SUWALSKIE DEBIUTYˮ) - individualus bėgimas
3.516,25 m atstumu; bėgimo pradžia 18:30 val.
d) „SUVALKŲ ŽYGIS!ˮ (lenk. „SUWAŁKI MARSZˮ) - šiaurietiškas ėjimas 1.825 m
atstumu; bėgimo pradžia 18:30 val.
e) „NUO NYKŠTUKO IKI GIM-ŽMOGELIUKOˮ (lenk. „OD KRASNOLUDKA DO
GIMLUDKAˮ) - bėgimai darželinukams bei mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui;
bėgimo pradžia 16:30 val. (varžybų eigą apibrėžia atskiras reglamentas).
2. Kiekvienos konkurencijos startas ir finišas yra Pl. Mari Konopnickiej aikštėje.
3. Visi bėgimai vyks Lenkijos lengvosios atletikos asociacijos (lenk. Polski Związek Lekkiej
Atletyki) sertifikuotoje trasoje (kilpa 3.516,25 m), kurioje bus paženklintas 1, 2, 3 km.
4. Dalyviai privalo atvykti prie starto vėliausia 15 min. prieš bėgimą.
5. Bėgime „Suvalkų ketvirtadalisˮ Organizatorius nustato ELITTE zoną (betarpiškai prie
starto linijos). Teisę būti šioje zonoje turi dalyviai, kurie per pastaruosius 3 metus 10.000 m
bėgimą baigė rezultatu 0val.:35min.00s, moterų atveju tai 00val.:40min.:00s, taip pat dalyviai,
kurie gavo individualius Organizatoriaus kvietimus. Vėliausia tikrinimo metu reikia parodyti
aukščiau nurodytą minimumą (pvz. rezultatą iš bėgimo renginio internetinio puslapio).
6. Organizatorius turi teisę keisti bėgimo datą ir/arba vietą ir dalyvis bus apie tai informuotas
patalpinant
atitinkamą
informaciją
bėgimo
internetiniame
puslapyje
(www.resosuwalkibieg.pl), Organizatoriaus (www.osir.suwalki.pl) bei tinklalapyje
www.datasport.pl (internetinė pranešimų apie masinius bėgimus sistema), ne vėliau, nei 24
valandas iki bėgimo pradžios. Pakeitimai šioje srityje nesudaro Organizatoriui jokių
įsipareigojimų dalyvio atžvilgiu.
IV. LAIKO LIMITAI IR KONTROLĖS
1. Paskirų bėgimų dalyviams galioja laiko limitas atstumui įveikti:
a) SUVALKŲ KETVIRTADALIS - 1val:30min.:00s
b) SAULĖTI SUVALKAI TEAM - 1val.:15min.:00s
c) SUVALKŲ DEBIUTAI - 0val.:40min.00s
d) SUVALKŲ ŽYGIS! - 0val.40min.:00s
2. Bėgimo trasoje bus 3 laiko kontroliniai punktai su laikrodžiu rodančiu oficialų bėgimo laiką.
3. Išskyrus kontrolinį punktą su elektroniniu laiko matuokliu bėgimo trasoje bus papildomi
kontroliniai punktai ir pastovi teisėjų varžybų eigos stebėsena. Jeigu bus nustatyta, kad buvo
pažeista bėgimo eiga (pvz. trasos trumpinimas) arba dėl kitų veiksmų, kuriais pažeidžiamas šis
Reglamentas, pažeidžiantis dalyvis baudžiamas diskvalifikavimu („DQˮ).
4. Dalyviai, kurie anksčiau nurodytu laiku nepasieks finišo yra įpareigoti nutraukti bėgimą ir
pasišalinti iš trasos bei nuvažiuoti iki finišo autobusu su užrašu BĖGIMO PABAIGA.
5. Dalyviai, kurie praėjus Reglamente nurodytam laikui lieka trasoje, daro tai pagal savo
atsakomybę, atitinkamai pagal galiojančias Kelių eismo taisykles bei Civilinį kodeksą.
6. Dalyviai, kurie iki finišo atvažiuos autobusu, Organizatoriaus nebus klasifikuojami.
Pranešime su rezultatais, Dalyvio pasiekto laiko vietoje bus įrašoma informacija „DNFˮ (nebaigė) arba „DNSˮ - (nestartavo), jeigu dalyvis neatvyko į starto vietą.

V. DALYVAVIMAS IR REGISTRACIJA
1. Renginys yra atviras. Bėgime gali dalyvauti asmenys, kuriems vėliausia iki 2018 m. birželio
02 d. sukaks 16 m. Nepilnamečiai asmenys gali dalyvauti varžybose esant įstatyme numatyto
atstovo sutikimui pateiktam Varžybų biure (reglamento priedas nr. 1).
2. Dalyvio dalyvavimo Bėgime sąlyga yra taisyklingas registracijos paraiškos užpildymas bei
startinio mokesčio sumokėjimas. Taisyklingai užpildyta paraišką reikia pateikti elektronine
forma interneto puslapyje www.datasport.pl. Registracijos paraiškos užpildymas bei startinio
mokesčio sumokėjimas yra kartu ir sutikimas su šio Reglamento nuostatomis.
3. Elektroninės paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 27 d. Pasibaigus šiam terminui,
paraiškos bus priimamos Varžybų biure, su sąlyga, kad yra laisvų vietų.
4. Visi Bėgimo dalyviai privalo atvykti į Varžybų biurą (III Vidurinė mokykla (lenk. III
Liceum Ogólnokształcące), T. Noniewicza g. 83) siekiant patikrinti dalyvį:
a) gegužės 01 d. 12:00 – 17:00 val.
b) birželio 02 d. nuo 12:00 val
 „SUVALKŲ KETVIRTADALIS” – patikrinimas uždaromas 20:00 val.
 „SAULĖTI SUVALKAI TEAMˮ - patikrinimas uždaromas 18:30 val.
 „SUVALKŲ DEBIUTAIˮ - patikrinimas uždaromas 17:30 val.
 „SUVALKŲ ŽYGIS!ˮ - patikrinimas uždaromas 17:30 val.
5. Tikrinimas apima paraiškoje pateiktų duomenų patvirtinimą bei startinio mokesčio
sumokėjimą, o taip pat raštiško atitinkamo pareiškimo ar gydytojo pažymos patvirtinančios,
kad nėra kontraindikacijų dalyvauti bėgime/žygyje, pateikimą.
6. Tikrinimo metu kiekvienas dalyvis privalo turėti su savimi galiojantį asmens dokumentą su
nuotrauka.
7. Tikrinimo metu bus išduodami startiniai paketai, su kuriuo dalyviai gaus startinį numerį su
įtaisyta ir putomis apsaugota elektronine mikroschema laikui matuoti bei techninius
marškinėlius, su sąlyga, kad pasirinko startinį paketą „premium”.
8. Organizatorius negarantuoja, kad dalyvis gaus tokio dydžio marškinėlius, kokį deklaravo
pareiškime.
9. Startinį paketą trečiųjų asmenų vardu galima atsiimti tik pateikus to asmens pareiškimą
(reglamento priedas nr. 2) bei registruoto dalyvio asmens tapatybės kortelės atšviestą kopiją.
Papildomai reikia pateikti Bėgimo dalyvio pasirašyta pareiškimą apie sveikatos būklę.
VI. MOKESTIS
1. Kiekvienas Bėgimo dalyvis turi sumokėti startinį mokestį, kuris priklausomai nuo mokėjimo
termino yra:
a) SUVALKŲ KETVIRTADALIS (vietų limitas – 450 asmenų) bei SUVALKŲ
DEBIUTAI (vietų limitas – 100 asmenų)
Mokėjimo terminas

„Premium” paketas
(paketas su techniniais
marškinėliais)

„Standard” paketas
(paketas be techninių
marškinėlių)

Iki 2018 m. kovo 11 d.
Iki 2018 m. gegužės 27 d.
2018 m. gegužės 1 – 2 d.

45 PLN
60 PLN
70 PLN

25 PLN
35 PLN
45 PLN

b) SAULĖTI SUVALKAI TEAM (vietų limitas - 20 komandų)
Mokėjimo terminas
„Premium” paketas
(paketas su techniniais
marškinėliais)
Iki 2018 m. kovo 11 d.
125 PLN
Iki 2018 m. gegužės 27 d.
170 PLN
2018 m. gegužės 1 – 2 d.
200 PLN
c) SUVALKŲ ŽYGIS!
Mokėjimo terminas
Iki 2018 m. gegužės 27 d.
2018 m. gegužės 1 – 2 d.

„Standard” paketas
(paketas be techninių
marškinėlių)
65 PLN
95 PLN
125 PLN

Paketas be techninių marškinėlių
15 PLN
25 PLN

2. Startinį mokestį reikia sumokėti registracijos metu internetiniame puslapyje
www.datasport.pl per DOTPAY 14 dienų laikotarpiu po prisiregistravimo (gegužės 27 d.
elektroninės registracijos uždarymas) arba Varžybų biuro kasoje 2018 m. gegužės 1 – 2 d.
(stacionarius registravimas).
PER 14 DIENŲ PO PRISIREGISTRAVIMO UŽ DALYVAVIMĄ BĖGIME
NESUMOKĖJĘ ASMENYS GALI BŪTI PAŠALINTI IŠ STARTINIO SĄRAŠO.
3. Teisę nemokamai dalyvauti Bėgime su sąlyga, kad bus užsiregistruota iki 2018 m. gegužės
27 d., turi:
a) asmenys vyresni, nei 65 metų (individualus bėgimas/žygis);
b) dalyviai, kurie 2 RESO Suvalkai 10,5 – Miesto bėgimo šventėje savo amžiaus kategorijoje
užėmė pirmąją vietą „Suvalkų Ketvirtadalio” bėgime
c) asmenys/komandos, kuriuos Organizatorius atleido nuo mokesčio.
4. Organizatorius patikrins nemokamo dalyvavimo Bėgime teisę atsiimant startinį paketą
Varžybų biure. Jeigu netenkinami kriterijai, apie kuriuos kalbama 3 taške, tuomet galioja 80,00
PLN startinis mokestis individualiems bėgimams ir 230 PLN estafetės bėgimui.
5. Startinio mokesčio sumokėjimo data ir valanda yra ta, kuomet į Organizatoriaus banko
sąskaitą patenka mokestis arba jis sumokamas Varžybų biure. Kartą sumokėtas mokestis
negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai bėgimas neįvyksta dėl Organizatoriaus pusėje esančių
priežasčių arba sumokėjus mokestį praėjus nurodytam laikui.
6. Jei vykdant mokėjimus būtina apmokėti banko komisinius ar kitos mokėjimui
tarpininkaujančios įstaigos mokesčius, tuomet būtina priskaičiuoti komisinių sumą. Jei Dalyvis
nesumoka komisinių, registracija neįmanoma.
7. Yra galimybė savo numerį perleisti kitam dalyviui, kuris dar neturi startinio numerio.
Organizatorius suteikia tokią galimybe, su sąlyga, kad bus tai įvykdyta iki 2018 m. gegužės 18
d. imtinai. Norint perleisti savo startinį mokestį kitam asmeniui, reikia atsiųsti informaciją apie
numerio perleidimą adresu kamil.klimek@osir.pl.

VII. KLASIFIKAVIMAS
1. „RESO SUVALAKI 10,5 - Miesto bėgimo šventėˮ - bus vykdomas šis Dalyvių
klasifikavimas:
a) SUVALKŲ KETVIRTADALIS
● Moterų
● Vyrų
● Geriausias Lenkas
● Geriausia Lenkė
● Geriausias Suvalkietis
● Geriausia Suvalkietė
● Amžiaus kategorijos (moterys/vyrai):
M-20 / V-20 (metai 1989 ir jaunesni):
M-30 / V-30 (metai 1988-1979)
M-40 / V-40 (metai 1978-1969)
M-50 /V-50 (metai 1968-1959)
M-60 /V-60 (metai 1958-1949)
M-70 /V-70 (metai 1948 ir vyresni)
b) SAULĖTI SUVALKAI TEAM
● OPEN
● Geriausia Moterų Estafetė
● Geriausia komanda iš Suvalkų
● Business Team (geriausia įmonė - verslininkų klasifikavimas)
c) SUVALKŲ DEBIUTAI
● Vyrų klasifikacija
● Moterų klasifikacija
2. Klasifikavimo pagrindas yra elektroninis laiko matavimas atliekamas pasitelkiant
mikroschemą, kuri įtaisyta startiniame numeryje. Bėgimo trasoje bus matavimo padėklai, kurie
fiksuoja dalyvio atbėgimą į tam tikrą punktą. Jeigu nenurodomas Dalyvio atbėgimas iki tam
tikro taško, jis diskvalifikuojamas.
VIII. DOVANOS
1.
SUVALKŲ KETVIRTADALIS
a) KATEGORIJOJE MOTERŲ:
 I vieta – 1 500 PLN + puodelis
 II vieta – 1 200 PLN + puodelis
 III vieta – 1 000 PLN + puodelis
 IV vieta – 700 PLN + statulėlė
 V vieta – 600 PLN + statulėlė
 VI vieta – 500 PLN + statulėlė






VII vieta – 400 PLN + statulėlė
VIII vieta – 300 PLN + statulėlė
IX vieta – 200 PLN + statulėlė
X vieta – 100 PLN + statulėlė

b) KATEGORIJOJE VYRŲ:
 I vieta – 1 500 PLN + puodelis
 II vieta – 1 200 PLN + puodelis
 III vieta – 1 000 PLN + puodelis
 IV vieta – 700 PLN + statulėlė
 V vieta – 600 PLN + statulėlė
 VI vieta – 500 PLN + statulėlė
 VII vieta – 400 PLN + statulėlė
 VIII vieta – 300 PLN + statulėlė
 IX vieta – 200 PLN + statulėlė
 X vieta – 100 PLN + statulėlė
c) Geriausias Lenkas:
 1 000 PLN + statulėlė
d) Geriausia Lenkė:
 1 000 PLN + statulėlė
d) Geriausias Suvalkietis:
 I vieta – 500 PLN + statulėlė
 II vieta – 300 PLN + statulėlė
 III vieta – 200 PLN + statulėlė
e) Geriausia Suvalkietė:
 I vieta – 500 PLN + statulėlė
 II vieta – 300 PLN + statulėlė
 III vieta – 200 PLN + statulėlė
f) Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i starsi;
Statulėlė ir dovanos ir išleisti iš mokesčius redaguoti 2019
SAULĖTI SUVALKAI TEAM:
a) KATEGORIJOJE OPEN:
 I vieta – 1 500 PLN + statulėlė
 II vieta –1 200 PLN + statulėlė
 III vieta – 900 PLN + statulėlė
 IV vieta – 600 PLN + statulėlė
 V vieta – 300 PLN + statulėlė
b) GERIAUSIA MOTERŲ ESTAFETĖ
 600 PLN + statulėlė

c) GERIAUSIA KOMANDA IŠ SUVALKŲ
 600 PLN (kuponas) + statulėlė
d) BUSINESS TEAM – (geriausia įmonė - verslininkų klasifikavimas)
 specialia dovaną (kuponas) + statulėlė
SUWALSKIE DEBIUTY:
a) KATEGORIJOJE MOTERŲ:




I vieta – 300 PLN + statulėlė
II vieta – 200 PLN + statulėlė
III vieta – 100 PLN + statulėlė

a) KATEGORIJOJE VYRŲ:
b) I vieta – 300 PLN + statulėlė
c) II vieta – 200 PLN + statulėlė
d) III vieta – 100 PLN + statulėlė
4. Piniginių dovanų dydis paskirose kategorijose bus viešajai informacijai pateiktas iki 201804-30.
5. Papildoma sąlyga gauti dovaną yra startinio numerio, esančio ant marškinėlių, išsaugojimas
iki apdovanojimų įteikimo ceremonijos.
6. Piniginių dovanų laimėtojams pagal galiojančius iždo įstatymus bus nuskaičiuotas pelno
mokestis.
7. Kategorijose „Geriausias Suvalkietisˮ, „Geriausia Suvalkietėˮ bei „Geriausia estafetė iš
Suvalkųˮ sprendžia bėgimo dalyvio gyvenamoji vieta patvirtinta Varžybų biure pagal galiojantį
asmens tapatybės dokumentą. Tuo atveju, kai asmens tapatybės dokumente nėra nurodytos
gyvenamosios vietos, Suvalkų civilinės metrikacijos įstaiga atliks patikrinimą ir nustatys
piniginės dovanos laimėtojo gyvenamąją vietą. Asmens gyvenančio Suvalkuose gyvenamąją
vietą patvirtinančiu dokumentu gali būti pvz. sąskaita už elektrą, banko sąskaitos išrašas,
mokesčių sprendimas. Bėgimo Dalyvis yra atsakingas už faktinės gyvenamosios vietos
nurodymą ir privalo per 7 dienas po Bėgimų užbaigimo patvirtinti ją Sporto laisvalaikio ir OSiR
rinkodaros skyriuje (lenk. Dział Sportu Rekreacji i Marketingu OSiR) Suvalkuose, Wojska
Polskiego g. 2.
8. Piniginės dovanos bus išmokėtos pavedimu į banko sąskaitą nurodytą dalyvio/dalyvių per 7
dienas po varžybų užbaigimo.
9. Tuo atveju jeigu pavyktų surasti papildomus rėmėjus/partnerius, Organizatorius padidins
piniginių dovanų kiekį bei paslaugų lygį kiekvienam Bėgimo dalyviui.
10. Visi dalyviai, kurie pabaigs bėgimą nurodytame laiko limite, gaus atmintinius medalius.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Bėgimo festivalio „RESO SUVALKAI 10,5 - Miesto bėgimo šventėˮ dalyviams galioja
varžybų Reglamentas.

2. Kiekvienas žaidėjas įpareigotas pritvirtinti startinį numerį prie marškinėlių iš priekio ant
krūtinės ląstos. Numeriai negali būti sulenkiami, nukerpami ar uždengiami. Numerio
perdavimas kitam asmeniui diskvalifikuoja dalyvį.
3. Bėgimo SUVALKŲ KETVIRTADALIS atveju Organizatorius užtikrina atsigaivinimo tašką
(kempines, vandenį), kuris bus įrengtas kilpos pabaigoje.
4. Organizatorius nepriima privačių Dalyvių maisto produktų.
5. Bėgimo/žygio trasoje bus mobilios gelbėjimo komandos. Papildomai prie finišo bus įrengtas
medicininis punktas. Dalyvis privalo nedelsiant pasitraukti iš bėgimo, jeigu tokį paliepimą
gauna iš varžybų medicininio personalo
6. Draudžiama būti Bėgimo trasoje be galiojančio startinio numerio. Asmenys, kurie bėgimo
trasoje bus be galiojančio startinio numerio, bus pašalinti Bėgimą aptarnaujančio personalo.
7. Dalyviai privalo laikytis viešosios tvarkos, tvarką prižiūrinčių tarnybų nurodymų bei gerbti
kitus dalyvius.
8. Organizatorius turi teisę iš varžybų teritorijos pašalinti asmenis, kurie trukdo viešajai tvarkai,
paskirų bėgimų eigai arba elgiasi ne pagal Reglamentą.
9. Už pamestus daiktus Organizatorius nėra atsakingas.
10. Organizatorius neužtikrina draudimo nuo nelaimingų atsitikimų.
11. Dalyvis dalyvauja savo atsakomybe ir prisiima su tuo susijusią riziką. Visi dalyviai
supranta, kad dalyvavimas varžybose yra susijęs su fiziniu krūviu ir sukelia natūralią riziką ir
pavojų įvykti nelaimingiems atsitikimams, susižeisti kūną bei patirti fizinę traumą (tame tarpe
mirtį).
12. Tinkamai užpildytos Registracijos paraiškos pateikimas Organizatoriui bei startinio
mokesčio sumokėjimas reiškia, kad Dalyvis apmąstė ir įvertino dalyvavimo bėgime rizikos
pobūdį, apimtį bei laipsnį ir savanoriškai nusprendė prisiimti riziką, susijusia su dalyvavimu
Bėgime.
13. Dalyvis privalo turėti galiojančius medicininius tyrimus leidžiančius dalyvauti Bėgime arba
asmeniškai pasirašyti pareiškimą, kad nėra jam kliūčių dalyvauti Bėgime.
14. Organizatorius pasilieka sau teisę, taip pat su juo susijusieji subjektai, su kiekvienu dalyviu
pravesti interviu, fotografuotis ir/arba įrašyti vaizdą, naudoti vardus ir pavardes, įvaizdį, balsą
bei kitas medžiagas iš bėgimų ar susijusias su bėgimu, organizuojamu įgyvendinant projektą
„RESO SUVALKAI 10,5- Miesto bėgimo šventėˮ reklamos, viešinimo poreikiams, taip pat
galimybę jas panaudoti internete ar radijo ir televizijos laidose bei kitiems komerciniams
poreikiams su teise jas modifikuoti ir nemokamai naudoti. Dalyvaujant bėgimuose
įgyvendinant projektą „RESO SUVALKAI 10,5- Miesto bėgimo šventėˮ dalyvis tuo pačiu
išreiškia sutikimą įamžinti jo įvaizdį aukščiau nurodyta apimtimi. Dalyvis pareiškia, kad
Organizatorius neturės jam sumokėti jokių atlyginimų už šiame taške aprašomus veiksmus, o
kartu suteikia jam neribotą licenciją naudoti Bėgimo reklamai ir skelbimams pasisakymus bei
informaciją be pranešimo.
15. Galutinis šio Reglamento interpretavimas priklauso Organizatoriui ir Vyriausiajam varžybų
teisėjui.
Reglamento priedas nr. 1

Tėvo / Teisėto globėjo Pareiškimas, kad vaikas gali dalyvauti bėgime

Bėgime dalyvaujančio nepilnamečio asmens vardas ir pavardė: ………………………………
Tėvo/Teisėto globėjo vardas ir pavardė: ……………………………………………………......
asmens

tapatybę

patvirtinančio

dokumento

tipas

ir

nr.:

………………………………………...........................................................................................
Tėvo/Teisėto globėjo kontaktinis telefono nr. ……….................................................................
Aš, žemiau pasirašęs, kaip Tėvas / Teisėtas globėjas, sutinku, kad vaikas dalyvautų bėgime
pavadinimu RESO Suvalkai 10,5 - Miesto bėgimo šventė (lenk. RESO Suwałki 10,5 - Miejskie
Święto Biegana) distancijoje ……………………, kurį 2018 m. birželio 2 d. organizuoja Sporto
ir laisvalaikio skyrius (lenk. Ośrodek Sportu i Rekreacji) Suvalkuose.
Tuo pačiu pareiškiu, kad prisiimu visą atsakomybę už vaiko sveikatos būklę bei jo dalyvavimą
tokio tipo sporto – laisvalaikio renginyje. Pareiškiu, kad susipažinau su Bėgimo reglamento
turiniu ir pilnai suprantu bei sutinku su nuostatomis.
Suvalkai, data ………………..

…….……………………...
Įskaitomas parašas

Reglamento priedas nr. 2

ĮGALIOJIMAS

Aš žemiau pasirašęs/iusi ……………………………………………………………………......
asmens tapatybės kortelės serija…….....….. numeris…………………………………………...
įgalioju Ponią / Paną ……………………………………….......................................................
asmens tapatybės kortelės serija…….....….. numeris…………………………………………...
paimti mano startinį paketą.
Prie įgaliojimo prisegu asmens tapatybės kortelės kopiją bei pasirašytą pareiškimą.
Įgaliojantysis
……………………………………………………
data
įskaitomas parašas
PAREIŠKIMAS
Pareiškiu, kad susipažinau su reglamentu ir įsipareigoju jo laikytis. Aš pareiškiu, kad galiu
dalyvauti varžybose ir dalyvauju savo atsakomybe. Mano sveikatos būklė leidžia man dalyvauti
ilgojo nuotolio bėgime ir nėra medicininių kontraindikacijų, kurios neleistų man dalyvauti
varžybose.
……………………………………………………
data
įskaitomas parašas

