BIBLIORUN
knihovnický "nezávod“ pro všechny milovníky četby
Základní informace:

Termín:

26. dubna 2019

Trasy:

Start i cíl je umístěn na Dolní náměstí před vstup do Turistického
informačního centra. Běh je veden po trase určené pro chodce, v některých
místech je třeba využít přechodů a dodržovat pravidla silničního provozu
(Masarykova veřejná knihovna Vsetín – dále jen „pořadatel“ – na trasy umístí
své zástupce, kteří budou účastníky knihovnického „nezávodu“ navigovat).



Délka kratší trasy: 2.200 m



Délka delší trasy: 7.300 m

Harmonogram:

14:30–15:30
REGISTRACE (Zápis do startovních listin, vyplňování čestných prohlášení,
vyzvednutí startovního čísla a Účastnické karty, organizační pokyny,
posilování dobré nálady apod.)
15:35
START kratší trasy (2.200 m)
15:40
START delší trasy (7.300 m)
17:30
UKONČENÍ knihovnického „nezávodu“ (V cíli je zaznamenán výsledný čas
každého účastníka a zkontrolována Účastnická karta. Každý účastník obdrží
Certifikát o absolvování BIBLIORUNU – knihovnického „nezávodu“, drobnou
odměnu a občerstvení.)

Podmínky a pravidla BIBLIORUNU - knihovnického „nezávodu“:

1) Svou účastí na BIBLIORUNU projevují účastníci souhlas s tím, že se účastní
knihovnického „nezávodu“ na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatel
nenese žádnou odpovědnost za případné zranění a škodu na majetku nebo jinou
újmu vzniklou účastí na knihovnickém „nezávodu“ nebo jeho sledováním během
konání akce (před během / chůzí, při běhu / chůzi a po běhu / chůzi). Na samotných
účastnících / zákonných zástupcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické
připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost zvolené trasy. Dále svou účastí
souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům BIBLIORUNU –
knihovnického „nezávodu“.
2) Každý účastník je povinen zapsat se do startovní listiny vyplnit a odevzdat formulář Čestné
prohlášení o účasti na BIBLIORUNU – knihovnickém „nezávodu“

- na vlastní

nebezpečí. Bez odevzdání formuláře nebude zájemcům o účast na akci umožněn start.
Za nezletilé musí vyplnit Čestné prohlášení zákonní zástupci.
3) Výsledný čas je každému účastníkovi měřen pouze informativně. Startovní čas je jednotný
pro všechny účastníky v závislosti na délce zvolené trasy.
4) Podmínky účasti na BIBLIORUNU – knihovnickém „nezávodu“:


Knihovnického „nezávodu“ se smí zúčastnit pouze registrovaní účastníci s viditelně
umístěným startovním číslem.



Účastníkům knihovnického „nezávodu“ není dovoleno používat po celé délce tras brusle,
jízdní kola nebo jiné jízdní prostředky. Trasy jsou určeny pouze pro běžce či chodce.



Účastníkům není dovoleno běžet / jít mimo plánovanou trasu knihovnického „nezávodu“.



BIBLIORUN – knihovnický „nezávod“ se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky
či jinak nepřející počasí.



Účastníci se zúčastňují knihovnického „nezávodu“ na vlastní nebezpečí a na vlastní
odpovědnost.



Každý účastník knihovnického „nezávodu“ musí uvádět pravdivý údaj o věku.

5) Registrovaný účastník knihovnického „nezávodu“ souhlasí se zpracováním osobních údajů
pro potřeby registrace závodu a souhlasí s umístěním pořízených fotografií případně videa
na webovou stránku, FB stránku a Instagram pořadatele a to po dobu deseti let.
6) Pořadatel knihovnického „nezávodu“ si vyhrazuje právo na případné organizační změny.

