REGULAMIN Rodzinnego Biegu na Orientację
NAVIGATORIA - FAMILY ADVENTURE 2017
1. ORGANIZATOR: Navigatoria Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie.
2. TERMIN i MIEJSCE IMPREZY:
- 3 czerwca (sobota) 2017 r. Rejestracja od godziny 12:30 w bazie.
- Start wspólny o godzinie 14:00.
- Baza: Samorządowy zespół Szkół w Gniewinie, ul. Szkolna 1, 84-250 Gniewino.
3. CELE IMPREZY:
- popularyzacja marszobiegów, jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu,
- popularyzacja Imprez na orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
- zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu, na świeżym powietrzu,
- sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- zaprezentowanie walorów krajobrazowych i turystycznych Gniewina.
4. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE: W imprezie mogą brać udział chętni, którzy mają ochotę spędzić trochę
czasu chodząc z mapą i kompasem. Wszyscy powinni posiadać: kompas lub busolę (może być 1 na zespół),
długopis, odpowiednie ubranie. Osoby poniżej 16 roku życia – start tylko pod opieką dorosłych. Start
indywidualnie lub w zespołach o dowolnym składzie.
5. OPŁATA STARTOWA: Dorośli - 10 zł od osoby / osoby poniżej 16 roku życia - start bezpłatny.
- Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy organizatora o numerze: 19 1140 2004 0000 3202 7624 8939
(mBank) do dnia poprzedzającego imprezę.
- W tytule przelewu prosimy wpisać wg wzoru: „Wpisowe Family Adventure 2017, imię i nazwisko
osoby/osób, za które wpłacane jest wpisowe, nazwa zespołu”.
- W dniu imprezy wpisowe należy uiścić podczas rejestracji w bazie.
- Wysłanie zgłoszenia z wyborem płatności “W dniu imprezy w bazie” lub niewykonanie, wiąże się z
koniecznością uiszczenia opłaty podczas rejestracji w bazie podwyższonej o 5 zł od osoby.
- Osoby wpłacające wpisowe na wskazane konto otrzymają drogą mailową potwierdzenie wpłynięcia wpłaty.
W razie nieotrzymania potwierdzenia, przy rejestracji w bazie należy okazać potwierdzenie wykonania
przelewu.
- Wpłacone wpisowe podlega zwrotowi w pełnej wysokości jeżeli organizator odwoła imprezę. W pozostałych
wypadkach wpisowe nie jest zwracane.
6. ZGŁOSZENIA: Do udziału w imprezie można zapisać się za pośrednictwem formularza na stronie:
www.nar.navigatoria.pl/trasy/family-adventure/. Zgłoszenia przyjmujemy tylko do końca 31-go maja.
7. ŚWIADCZENIA: Dyplom pamiątkowy dla każdego uczestnika, poczęstunek regeneracyjny,
zaznaczonymi punktami, woda mineralna.
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8. INFORMACJE DODATKOWE: www.nar.navigatoria.pl/trasy/family-adventure/.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: - zawody odbędą się bez względu na pogodę, - zawodnicy ubezpieczają się we
własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność, - ostateczna interpretacja regulaminu należy do
organizatorów, - za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

