Regulamin Rodzinnego Ploggingu z okazji World Ocean Day 9.06.2018r.

I. DEFINICJA ORAZ CELE
„Rodzinny Plogging” czyli rodzinne bieganie i zbieranie odpadów ma na celu:
- propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,
- promocję zachowań pro-ekologicznych,
- dbanie o czystość środowiska i miasta.
II. ORGANIZATORZY
Plogging jest zorganizowany przez World Ocean Day – Poland, Fundację alter eko oraz firmę Little
Greenfinity (Little Infinity Virginie Little).
III. PATRONAT HONOROWY
1. Miasto Stołeczne Warszawa
IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin biegu: 09.06.2018 r. (sobota).
2. Godzina startu: 12:00.
3. Godzina zamknięcia zawodów: 14:00.
4. Do biegu można dołączyć w dowolnej chwili od 12.00 do 14.00.
5. Długość trasy biegu: 4,5 km
6. Wszyscy uczestnicy pokonują tą samą trasę.
7. Przebieg trasy: trasa przebiega wydłuż Wisły od restauracji Miejsce do punktu odwrotu 50 metrów
po moście Poniatowskiego.
8. Start/Meta: przy restauracji MIEJSCE na Porcie Czerniakowskim.
9. Punkt z wodą: Organizatorze zapewniają wody na start/mecie (uzupełnianie wody do własnych
pojemników np. bidonów).
V. LIMIT CZASU
1. Biegaczy obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny od rozpoczęcia zawodów.
2. Trasa będzie posiadać pionowe lub poziome oznaczenia dystansu co kilometr począwszy od startu.
VI. UCZESTNICTWO
1. W biegu udział mogą brać osoby indywidualne oraz drużyny (bez ograniczenia liczby osób). W
biegu prawo startu mają wszyscy bez limitu wieku, w tym niepełnosprawni. Osoby pełnoletnie w
drużynie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo niepełnoletnich biegaczy podczas biegu.
2. Organizatorzy proszą o rejestrację uczestników poprzez formularz online dostępny pod linkiem:
https://goo.gl/forms/CdxHBhXMf2HTjBFx2

3. Udział bez wcześniejszej rejestracji jest możliwy pod warunkiem akceptacji Regulaminu na linii
startu.
4. Limit zawodników: 100 osób
5. Biorąc udział w Rodzinnym Ploggingu, biegacze deklarują odpowiedni stan zdrowia, aby
uczestniczyć biegu i biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
6. Przed startem biegacze otrzymają rękawiczki i worek/worki na odpady od organizatorów.
VII. KLASYFIKACJE i WYNIKI KOŃCOWE
1. W Rodzinnym Ploggingu na mecie zwycięża ta drużyna, która łącznie zebrała najwięcej worków z
odpadami .
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych w trakcie trwania Rodzinnego
Ploggingu np. w przypadku największych worków gabarytowo, dla najmłodszych ekip lub
najliczniejszych ekip.
VIII OGŁOSZENIE WYNIKOW I WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w miejscu Mety Rodzinnego Ploggingu, czyli
przy restauracji MIEJSCE w Porcie Czerniakowskim w dniu biegu tzn. 09.06.2018 r. o godz. 15.00.
2. W tym samy czasie zostanie podana całkowita ilość zebranych odpadów przez uczestników
Rodzinnym Ploggingu. Zebrane odpady zostaną przekazane do Biura Gospodarki Odpadami Miasta
st. Warszawa, które podda je segregacji i recyklingowi.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Rodzinnego Ploggingu będzie dostępny na miejscu biegu 9.06.2018r.
2. Uczestnictwo w Rodzinnym biegu oznacza, akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania
Rodzinnego Biegu.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania Rodzinny Ploggingu.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest
poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów publikowanych na stronie Facebook
World Ocean Day - Poland.

