~ R E G U L A M I N 2019 ~
W ramach 8 Novita Półmaratonu Zielonogórskiego prowadzona jest odrębna klasyfikacja w
ramach Adwokatów IV Mistrzostw Polski w Półmaratonie w dniu 5 października 2019 r.
I.
Organizator :
Stowarzyszenie Biegam – Pomagam i Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze we
współpracy z Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie;
Dane teleadresowe organizatorów znajdują się na stronach: www.biegam-pomagam.pl,
WWW.polmaratonzielonogorski.pl oraz www.adwokatura.zgora.pl
Koordynator z ramienia ORA w Zielonej Górze:
adw. Jacek Dużyński tel.: 601 57 25 15, e-mail : j.duzynski@adwokat.lex.pl;
II.

Termin i miejsce:
Zawody zostaną przeprowadzone w ramach 8 Novita Półmaratonu Zielonogórskiego, w
sobotę 5 października 2019 r. w Zielonej Górze o godz. 20:00;

III.

Uczestnictwo i weryfikacja:
Adwokatów IV Mistrzostwa Polski w Półmaratonie - prawo startu w tej kategorii mają
wyłącznie : adwokaci i aplikanci adwokaccy.

Weryfikacja zawodników tej kategorii następuje w dniu zawodów (05.10.2019r.) w godz. 19:00 –
19:25 i odbywać się będzie w wyznaczonym stanowisku na hali biura zawodów 8 Novtia
Półmaratonu Zielonogórskiego. Wymagane będzie przedstawienie uprawnień zawodowych na
podstawie ważnej legitymacji;
IV.

Klasyfikacje
Rywalizacja o tytuł Mistrza Polski Adwokatów w Półmaratonie - Zielona Góra 2019 r.
odbędzie się w kategoriach: Kobiet i Mężczyzn.
Uczestnicy IV Adwokatów Mistrzostw Polski w Półmaratonie będą również
klasyfikowani w innych kategoriach 8 Półmaratonu Zielonogórskiego.

V.

Zgłoszenia i opłaty:

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
biegu www.polmaratonzielonogorski.pl
Zgłoszenia on-line do udziału w Adwokatów IV Mistrzostwach Polski w Półmaratonie Zielona
Góra 2019 r. zostaną zakończone dnia 20 września 2019 r. o godz. 23:59. Po tym terminie
zgłoszenia nie będą możliwe.
Każdy uczestnik IV Adwokatów Mistrzostw Polski w Półmaratonie 2019 r. ponosi koszt opłaty
startowej za udział w 8 Novita Półmaratonie Zielonogórskim. Uczestnicząc w dodatkowej
klasyfikacji zawodnik nie ponosi dodatkowej opłaty startowej.

Opłata startowa:
do – 250 - 60 zł ( + opcjonalnie 45 zł za koszulkę półmaratonu zielonogórskiego )
251 – 500 - 70 zł ( + opcjonalnie 45 zł za koszulkę półmaratonu zielonogórskiego)
501 – 700 - 80 zł ( + opcjonalnie 45 zł za koszulkę półmaratonu zielonogórskiego)
701 – 20.09- 90 zł ( + opcjonalnie 45 zł za koszulkę półmaratonu zielonogórskiego)
Oplata w biurze zawodów 100 zł (pakiet bez koszulki);
W dniach 21 września - 3 października 2019 r. opłaty nie będą przyjmowane.
Opłatę należy wpłacić na konto bankowe Stowarzyszenia Biegam – Pomagam:
Stowarzyszenie Biegam – Pomagam
ul. Lisowskiego 9
65-072 Zielona Góra
mBank
72 1140 2004 0000 3902 7557 8924
W tytule przelewu proszę wpisać:
„opłata startowa – adw. imię i nazwisko - nr legitymacji adwokackiej ( aplikanckiej ) i
przynależność do izby adwokackiej”; przykładowo : "opłata startowa - adw. Jan Kowalski - nr 103
izba olsztyńska". Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się informacji o wpłacie przy
nazwisku zawodnika na stronie zapisów.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu
bankowego z winy poczty lub banku.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, jednak organizator za pisemną zgodą kierownika
Biura Zawodów dopuszcza możliwość przeniesienia na innego zawodnika.
W przypadku rezygnacji ze startu, wpłacona kwota przechodzi na działalność statutową
Stowarzyszenia Biegam – Pomagam.
VI.
Nagrody:
Wszyscy uczestnicy Adwokatów IV Mistrzostwa Polski w Półmaratonie którzy ukończą
Adwokatów IV Mistrzostwa Polski w Półmaratonie - Zielona Góra 2019 otrzymają pamiątkowe
medale;
Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach kobiet i mężczyzn w IV Adwokatów Mistrzostwach Polski
w Półmaratonie 2018 otrzymają pamiątkowy puchar bądź statuetkę oraz nagrodę rzeczową;
Wszyscy uczestnicy IV Adwokatów Mistrzostw Polski w Półmaratonie otrzymają pamiątkowe
"adwokackie" koszulki, dlatego w zgłoszeniu konieczne jest wskazanie rozmiaru S/M/L/XL;
VII.
Postanowienia końcowe:
Wszystkie inne kwestie związane z Adwokatów IV Mistrzostwami Polski w Półmaratonie 2018
reguluje regulamin 8 Novita Półmaratonu Zielonogórskiego. Wiążąca i ostateczna interpretacja
niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 8 Novita Półmaratonu
Zielonogórskiego oraz Adwokatów IV Mistrzostw Polski w Półmaratonie - Zielona Góra 2019.

