Szczegółowy regulamin imprezy.
Impreza „Color Day PG” organizowana przez Politechnikę Gdańską odbywa
się w dniu 3 czerwca 2017 roku na terenie Politechniki Gdańskiej oraz terenie Parku
Akademickiego.
Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania
niniejszego regulaminu. Impreza jest dostępna dla wszystkich, bez ograniczeń
wiekowych, pod warunkiem przestrzegania bezpieczeństwa i porządku w miejscach
publicznych.
Regulamin obowiązuje na terenie Politechniki Gdańskiej oraz Parku
Akademickiego w dniu trwania imprezy i jest do wglądu w punktach
informacyjnych oraz na stronach:
www.colorday.sspg.pl
www.facebook.pl/colordaypg
Regulamin imprezy:
Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r., poz. 611 ze zmianami), Dz. U. Nr 62, poz. 504, Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów jakie powinny spełniać służby
porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia
oraz szczegółowych warunków i sposobu ich działania, Dz.U. 2011 nr 183 poz. 1087,
na podstawie art.,6 ust. 3, ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w
przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w
czasie imprezy masowej, Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1113.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprez organizowanych
przez Organizatora na terenie wydarzenia Color Day PG, poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na imprezie, a ponadto uregulowanie ich praw i
obowiązków oraz uprawnień Organizatora.
Mimo że wydarzenie nie kwalifikuje się jako impreza masowa, organizatorzy
przygotowali regulamin spełniający zapisy wyżej wymienionych ustaw.
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1. Organizatorzy: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
2. Cel imprezy:
● pomoc Pomorskiemu Hospicjum dla Dzieci,
● popularyzacja i upowszechnianie biegów w Gdańsku,
● propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
● sportowa promocja Politechniki Gdańskiej.
3. Termin i miejsce startu: 3 czerwca 2017 roku, rozpoczęcie biegu uczestników
godzina
11:00.
4. Punkt rejestracji stacjonarnej znajduje się przed wejściem głównym do gmachu
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
5. Warunki uczestnictwa: W biegu mogą brać udział wszyscy zawodnicy zrzeszeni i
niezrzeszeni, którzy:
● ukończyli 18 lat,
● nie ukończyli 18 lat, pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział w
zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich własnoręcznym
podpisem,
● dokonali zgłoszenia drogą elektroniczną w wyznaczonym terminie lub
zarejestrowali się jako uczestnicy podczas godzin otwarcia stoiska
stacjonarnego.
6. Zgłoszenia odbędą się w wyznaczonych godzinach w dniu imprezy oraz za
pomocą formularza internetowego.
7. Bieg odbędzie się na dwóch trasach – krótkiej 2 km oraz długiej 6 km.
8. Osoby biegające rozpoczynać będą bieg w osobnych grupach, których liczba
będzie uzależniona od liczby uczestników. Grupy pokonujące trasę krótką będą
rozpoczynać bieg co 10 minut, natomiast grupy pokonujące trasę długą co 15 minut.
9. Depozyt dla zawodników znajdować się będą na terenie imprezy przy punkcie
rejestracyjnym. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty
pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
10. Postanowienia końcowe:
● zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
● bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,
● startujący w biegu mają bezwzględny obowiązek zachowania zasad fair-play
podczas trwania imprezy,
● limit osób biorących w biegu ustala się na 900 osób,

Color Day PG
Samorząd Studentów
Politechniki Gdańskiej
ul. Siedlicka 4, Budynek Bratniak pok. 216
80-222 Gdańsk
kontakt@colordaypg.pl

●

●

●

●
●

●
●

organizatorzy imprezy nie zajmują się zapewnieniem noclegu uczestnikom,
którzy z różnych powodów muszą pojawić się w Gdańsku wcześniej lub
zostać w mieście na dłużej,
organizator ma prawo do dowolnych zmian w regulaminie do 29.05.2017
roku. O wszelkich zmianach organizator powiadomi uczestników na stronie
internetowej: http://colordaypg.pl/ oraz na profilu na portalu Facebook:
https://web.facebook.com/colordaypg/
proszki używane do obsypywania uczestników mogą wywoływać reakcje
alergiczne, obowiązkiem uczestnika jest skonsultowanie z lekarzem
ewentualnych przeciwwskazań,
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia ciała oraz
śmierć uczestnika,
uczestnik nie przestrzegający regulaminu, lub jeżeli organizator uzna że
uczestnik zachowuje się nieodpowiednio, bądź zagraża bezpieczeństwu
swoim lub innym uczestnikom, zostanie wyproszony z terenu imprezy i
nałożony zostanie zakaz wstępu na jej teren do godz. 17:00 03.06.2017 r.
organizator nie jest rozjemcą sporów pomiędzy uczestnikami,
na czas biegu organizator zaleca zaopatrzenie się w przedmiot chroniący oczy.

Color Day PG
Samorząd Studentów
Politechniki Gdańskiej
ul. Siedlicka 4, Budynek Bratniak pok. 216
80-222 Gdańsk
kontakt@colordaypg.pl

Color Day PG
Samorząd Studentów
Politechniki Gdańskiej
ul. Siedlicka 4, Budynek Bratniak pok. 216
80-222 Gdańsk
kontakt@colordaypg.pl

