REGULAMIN ZGŁOSZEŃ DODATKOWYCH DO
6. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU
Wrocław, 16 czerwca 2018 roku
Niniejszy regulamin określa sposób rejestracji dodatkowych zgłoszeń do 6. PKO Nocnego Wrocław
Półmaratonu. Osoby, które zgłoszą się do 6. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu zobowiązane są do
zapoznania i przestrzegania regulaminu 6. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu.
Aktualizacja dotyczy punktu V, który otrzymuje brzmienie

ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do udziału w 6. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie przyjmowane są wyłącznie w formie
elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej
półmaratonu www.pol.wroclawmaraton.pl
2. Zgłoszenia rozpoczną się 4 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 i trwać będą do wyczerpania limitu zawodników.
3. Wysokość opłaty jest stała i niezależnie od wieku, niepełnosprawności itp. Zgłoszenie przyjmowane
są do osiągnięcia limitu 512 osób.
4. Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności:
a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pol.wroclawmaraton.pl
b. dokonania opłaty w wysokości 140 zł za pakiet startowy za pośrednictwem płatności elektronicznych
w panelu zgłoszeń internetowych Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Data wykonania
ostatniej z w/w czynności decyduje o terminie dokonania zgłoszenia. Istnieje możliwość dokonania
płatności on-line – płatność jest możliwa na etapie rejestracji zawodnika.
5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy zawodnik wybiera rodzaj i rozmiar koszulek jedynie z puli dostępnych
koszulek określonych przez organizatora.
6. Zgłoszenie udziału w 6. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie stanowi jednocześnie potwierdzenie
zapoznania się zawodników z regulaminem biegu, zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników, w tym
na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej
oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących
organizowanych obecnie i w przyszłości zawodów przez organizatorów 6. PKO Nocnego Wrocław
Półmaratonu. Szczegółowe zakresy wymaganych zgód zawarte są w formularzu oświadczenia stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu imprezy.
7. Dane zawodnika i numer startowy pojawią się na liście startowej po zaksięgowaniu wpłaty.
8. Dla zawodników zgłaszających się do startu w 6. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie oraz
w 36. PKO Wrocław Maratonie łączna opłata za oba pakiety startowe będzie obniżana o 15 zł. W tytule
przelewu proszę wpisać: „opłata za pakiety Półmaraton i Maraton” – łączna opłata może być dokonana tylko
do 15.05.2018 r.

Dyrektor
6. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu
Wojciech Gęstwa
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