WYZWANIE ZESPOŁOWE – REGULAMIN

Organizatorem WYZWANIA ZESPOŁOWEGO jest Organizator Biegu Dookoła ZOO.
Partnerem imprezy jest Warszawski Ogród Zoologiczny.
Wyzwanie Zespołowe jest akcją towarzyszącą Biegowi Dookoła ZOO i obowiązują w nim wszystkie
zapisy Regulaminu Biegu, w szczególności dotyczące ochrony danych osobowych (VIII).
Prawo udziału w akcji przysługuje osobom, które spełniają założenia regulaminowe Biegu Dookoła
ZOO.
Rejestracja zespołu
Możesz zarejestrować swoją drużynę na dwa sposoby:
1. Dla uczestników dopiero rejestrujących się na bieg:
Zaznacz Team Challenge w 3. kroku rejestracji (Wypełnij formularz) i wpisz nazwę zespołu
w polu „Klub”. Pozostali zawodnicy z Twojej drużyny muszą postąpić analogicznie.
2.

Dla osób już zarejestrowanych:
Napisz wiadomość e-mail na adres agata@sportevolution.pl, w którym zamieścisz:
- nazwę swojego zespołu
- listę osób, które do niego należą, a które są już zapisane na Bieg Dookoła ZOO. W przypadku
dołączania do zespołu kolejnych osób obowiązuje postępowanie tak jak w pkt.1.
UWAGA! Pamiętajcie o wpisywaniu jednobrzmiącej nazwy zespołu. W przypadku trudności
z identyfikacją nazwy Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia zawodnika jako
członka danej drużyny. (Nie dotyczy pomyłek pisarskich/literówek).

Wszyscy uczestnicy muszą zostać zarejestrowani jako zespół do 21 kwietnia, czyli do daty zamknięcia
zapisów on-line. W przypadku dostępności pakietów startowych, będzie możliwość zapisania się na
Bieg w biurze zawodów. (w dniach 23-26 kwietnia w sklepach Decathlon Ostrobramska, Decathlon
Reduta, Decathlon Bemowo i Decathlon Piaseczno oraz 27 kwietnia w biurze zawodów przy muszli
koncertowej w Parku Praskim) oraz dołączenia do Wyzwania Zespołowego.

Wyzwania i nagrody
Największy zespół
Zespół z największą liczbą uczestników zarejestrowanych pod jedną nazwą wygra książki z dedykacją
Andrzeja Kruszewicza „Czy podloty to nieloty I inne tajemnice ptaków”. Dotyczy biegów na 5 i 10 km
łącznie.

Największa zbiórka pieniędzy

Pamiętajcie, że Bieg Dookoła ZOO ma również wymiar charytatywny. Możecie przekazać dowolną
kwotę, powiększając opłatę za pakiet startowy, na rzecz Fundacji Panda działającej przy warszawskim
ZOO. Możliwe to jest w 6. kroku rejestracji (Akcja charytatywna). Dotyczy 5 i 10 km łącznie.
Zespół, który zbierze najwięcej pieniędzy na warszawskie ZOO, wygra dwa bilety, na jednego członka
zespołu na specjalną wycieczkę po ZOO z możliwością odwiedzenia miejsc niedostępnych na co dzień
i wybiegów wybranych zwierząt.

Najszybsze drużyny
Suma czasów trzech najlepszych uczestników z każdego zespołu zadecyduje o miejscu w zestawieniu.
Osobne klasyfikacje dla dystansu 5 km i 10 km. Drużyny z najszybszymi łącznymi czasami wygrywają:
I miejsce – puchar, bony podarunkowe do sklepów Decathlon o wartości 100 zł dla punktujących
zawodników
II miejsce – puchar, nagrody rzeczowe
III miejsce – puchar, nagrody rzeczowe

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas ceremonii dekoracji po biegach, ok godz. 11:30.
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Regulamin Biegu Dookoła ZOO.

