1. Час та місце проведення
Забіг відбудеться 12 квітня 2020 р.
Збір учасників та підтвердження реєстрації: Пристанційна площа ВП «Рівненська АЕС».
Старт та фініш: Пристанційна площа ВП «Рівненська АЕС».
2. Мета і завдання
Відкрита першість РАЕС з легкої атлетики «RNPP Varash Marathon «Забіг під градирнями
2020» (далі – Забіг) проводиться з метою:
● популяризації здорового способу життя серед працівників Рівненської АЕС,
ДП «НАЕК «Енергоатом», населення, залучення їх до видів активного відпочинку, що
не завдають шкоди довкіллю;
● формування
та
підтримання
позитивного
іміджу
ДП «НАЕК «Енергоатом» та атомної енергетики загалом;

Рівненської

АЕС,

● популяризації спортивних, зокрема, бігових масових заходів у місті Вараш,
Рівненській області та в Україні;
● підвищення індивідуальної майстерності спортсменів-аматорів – працівників
Рівненської АЕС, ДП «НАЕК «Енергоатом», виховання духу здорової конкуренції та
зміцнення корпоративної культури;
● визначення
найшвидших
ДП «НАЕК «Енергоатом».

спортсменів-аматорів

3. Організатори
●

ВП «Рівненська АЕС»;

●

Первинна профспілкова організація ВП «Рівненська АЕС»;

●

Організація молоді ППО ВП «Рівненська АЕС».

4. Дистанція та маршрут
«Забіг під градирнями» 2020 відбуватиметься на дистанціях:
●

Марафон 42,195 км – особистий залік.

●

Напівмарафон 21,0975 км – особистий залік.

●

«Забіг під градирнями» 10 км – особистий залік .

●

«Забіг під градирнями» 5 км – особистий залік.

●

Естафетні дистанції:
● Марафон 42,195 км/4 людини – Естафета.
● Марафон 42,195 км/2 людини – Естафета.

●

Дитячий забіг на 500 метрів:

Покриття траси: асфальт.
Старт і фініш дистанції проводиться в одному місці.

серед

працівників

5. Категорії учасників
Забіг буде проводитися у таких заліках (категоріях) окремо для учасників:
Марафон 42,195 км – особистий залік:
● «абсолютний залік» за найкращим часом проходження дистанції марафон 42,195
км серед чоловіків;
● «абсолютний залік»
42,195 км серед жінок.

за

найкращим

часом

проходження

дистанції марафон

Напівмарафон 21,0975 км – особистий залік:
● «абсолютний залік» за найкращим часом проходження дистанції напівмарафон 21,0975
км серед чоловіків;
● «абсолютний залік» за найкращим часом проходження дистанції напівмарафон 21,0975
км серед жінок.
Забіг на 10 км:
●

«абсолютний залік» за найкращим часом проходження дистанції 10 км серед
чоловіків;

●

«абсолютний залік» за найкращим часом проходження дистанції 10 км серед жінок.

Забіг на 5 км:
●

«абсолютний залік» за найкращим часом проходження дистанції 5 км серед чоловіків;

●

«абсолютний залік» за найкращим часом проходження дистанції 5 км серед жінок.

Марафон 42,195 км/4 етапи – Естафета (командний залік):
● «абсолютний залік» за найкращим часом проходження дистанції;
Марафон 42,195 км/2 етапи – Естафета (командний залік):
● «абсолютний залік» за найкращим часом проходження дистанції;
Окремо буде визначено:
● командний залік серед відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом»;
● найшвидший працівник ВП «Рівненська АЕС»;
● найшвидша працівниця ВП «Рівненська АЕС».
За організаторами залишається право змінювати та об’єднувати категорії.
6. Умови участі та вікові обмеження учасників
Участь у Забігу є виключно добровільною, тому кожен учасник добровільно бере участь у
Забігу, визнаючи всі ймовірні ризики для власного здоров'я під час і після його
закінчення.
Забіг відкритий для усіх охочих відповідного віку, незалежно від статі, згідно з вимогами
організаторів:
●

Марафон (42,195 км) – для учасників віком 18 років і старших;

●

Напівмарафон (21,0975 км) – для учасників віком 18 років і старших;

●

10 км – для учасників віком 14 років і старших;
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●

5 км – для учасників віком 14 років і старших;

●

500 м – для учасників віком до 13 років включно.

Вік учасників Забігу визначається станом на 12 квітня 2020 року.
Учасники Забігу, що зареєстровані на дистанції: марафон (42,195 км), напівмарафон
(21,0975 км), 10 км та естафетні команди повинні обов’язково мати медичну довідку або
страховку для участі у спортивних заходах (для іноземних громадян – медичну
страховку, яка покриває участь у спортивних заходах).
7. Порядок реєстрації учасників
Попередня реєстрація учасників ведеться за посиланням: https://runstyle.net/events/zabigpid-gradyrnyamy-2020/
Реєструючись на Забіг, учасник визнає, що ознайомився та погодився з:
● Положенням про проведення відкритої першості ВП «Рівненська АЕС» з легкої
атлетики «Забіг під градирнями. RNPP Varash Marathon 2020»;
● Правилами проведення Забігу;
● Схемою проходження траси;
● Програмою заходу;
● Зобов’язанням учасників під час проходження траси.
Отримання реєстраційного пакету відбуватиметься при підтвердженні реєстрації за день
до Забігу в Інформаційному центрі «Полісся» (м. Вараш, м-н Незалежності, 5) та на старті
заходу в день Забігу.
Попередня реєстрація закривається 4 квітня 2020 р. о 23:59.
Учасники, які не пройшли попередню реєстрацію, можуть зареєструватись на старті, але
при цьому не гарантується отримання ними сувенірної продукції та повноцінного
стартового пакету.
Реєстраційний пакет учасника включає:
●

індивідуальний номер учасника;

●

електронний чіп для реєстрації результату;

●

карта маршруту;

●

медичне обслуговування протягом маршруту;

●

розмітка маршруту;

●

пункти гідратації на маршруті;

●

харчування на дистанції марафон, напівмарафон та на фініші;

●

пам’ятна медаль учасника, який фінішував:
o дитячий забіг на 500 м – сувенірна медаль;

o на дистанції марафон, напівмарафон, естафета, 10 км, 5 км – пам’ятна металева
медаль фінішера.
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8. Вартість участі та умови оплати
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив реєстраційну форму та сплатив
стартовий внесок.
Оплата стартового внеску учасниками Забігу здійснюється електронним платежем на
сайті: https://runstyle.net/events/zabig-pid-gradyrnyamy-2020/.
У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових коштів.
Реєстрація учасника може бути скасована, якщо ним були надані неточні та/або помилкові
дані.
Вартість стартового внеску для дистанцій Забігу:
Дистанція
5 км
10 км
21 км
42 км
Естафета 42 км (2 етапи) за команду
Естафета 42 км (4 етапи) за команду
Дитячий забіг на 500 м

11.02 -03.03
100
150
150
150
300
600

Вартість, грн
04.03 – 04.04
150
250
250
250
500
1000
Безкоштовно

На старті
300
400
400
400
800
1600

12. Повернення стартового внеску
Реєстраційний внесок, сплачений учасником Забігу, не підлягає поверненню ні за
яких обставин, наприклад: якщо учасник Забігу не може взяти участі у заході, завершити
обрану дистанцію, не вкладеться в установлений ліміт часу, а також якщо учасник
дискваліфікований або Забіг скасовано через форс-мажорні обставини і т.д.
Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або
помилкові дані. У разі анулювання реєстрації грошові кошти не повертаються.
Передача стартового пакету іншій особі заборонена.
13. Пільгові категорії і знижки
Пільгова реєстрація передбачена для таких категорій громадян України:
●

знижка 20% від фактичної вартості реєстраційного внеску на момент сплати для
учасників бігових/спортивних клубів, за умови подачі списку учасників головою
клубу (від 5 учасників бігового клубу).

●

безкоштовна реєстрація – для учасників бойових дій, АТО та учасників війни,
інвалідів 1, 2, 3 груп, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС на всі види дистанцій;

●

безкоштовна реєстрація – для осіб старших 60 років;

●

безкоштовна реєстрація для переможців розіграшів серед учасників інтерактивних
забігів RNPP Virtual Run.

Для безкоштовної реєстрації учасник має самостійно зареєструватись на сайті
https://runstyle.net/events/zabig-pid-gradyrnyamy-2020/ (не оплачувати). Потім написати
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лист на електронну пошту rnppcup@gmail.com, де у тексті листа вказати прізвище та ім’я,
дистанцію, на яку подав заявку і вид пільги, який учасник хоче використати, а також по
можливості прикріпити фото документа, що підтверджує право на пільгу (в темі листа
зазначити «Знижка»). Після цього реєстрація буда підтверджена організаторами Забігу.
Для отримання знижки учасникам бігових/спортивних клубів, голові клубу написати лист
на електронну пошту rnppcup@gmail.com, де у тексті листа вказати, список учасників
клубу, які хочуть взяти участь у Забігу та в темі листа зазначити «Знижка». При цьому
кожен учасник клубу самостійно реєструється на сайті https://runstyle.net/events/zabig-pidgradyrnyamy-2020/ та оплачує реєстрацію за промокодом.
Для підтвердження пільгової реєстрації під час отримання стартового пакету учасник
зобов’язаний пред’явити документ, що підтверджує право на пільгу.
14. Програма «Забіг під градирнями» 2020
Програма заходу є попередньою та може бути скорегована ближче до події.
Видача стартових пакетів для учасників проводитиметься:
● 11 квітня з 16:00 до 20:00 в Інформаційному центрі «Полісся» (м. Вараш, м-н
Незалежності, 5);
● 12 квітня з 7:00 до 8:30 у Містечку Забігу на Пристанційній площі РАЕС.
Прибути на пристанційну площу необхідно не пізніше, ніж за 1 годину до Забігу, щоб
встигнути переодягнутися, залишити речі у «камері схову», зайти у стартовий коридор і
провести розминку.
●

07:00 – Відкриття «Містечка Забігу», пристанційна площа РАЕС.

●

07:00 – 16:00 – Робота камер схову;

●

08:50 – Колективна розминка;

●

09:00 – Старт;

●

12:30 – Нагородження.

●

16:00 – Закриття «Містечка Забігу».

15. Пункти освіження, харчування та гідратації
Пункти харчування, освіження та гідратації розміщені на старті, фініші та по маршруту.
На пунктах доступна вода, харчування, медична допомога, туалети, допомога волонтерів.
16. Трансфер і транспорт, проживання.
Витрати пов’язані з проїздом, розміщенням та добові здійснюються за рахунок
організацій, що відряджають, або самих учасників.
Забронювати житло, дізнатись про умови та вартість проживання можна за посиланням:
Готель «Вараш»: https://www.rnpp.rv.ua/hotel-varash.html
Контактні телефони готелю: (03636) 2-41-99, gornn@rnpp.atom.gov.ua
17. Допуск до участі.
Учасники допускаються до Забігу за умови належної і своєчасної реєстрації на Забіг.
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Допуск учасників до змагань здійснюється за наявності документів, що надаються при
отриманні стартового пакета учасника:
●

посвідчення особи, що підтверджує вік учасника (обов’язково для всіх учасників);

●

медичну довідку або страховку для участі у спортивних заходах (для дистанцій:
марафон (42,195 км), напівмарафон (21,0975 км), 10 км та естафетні команди):
-

для громадян України: оригінал медичної довідки з печаткою органу,
установи, підписом і печаткою лікаря, у якій має бути зазначено, що
учасник допущений до Забігу на обрану ним дистанцію, або страховку для
участі у спортивних заходах;

-

громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка
покриває участь у спортивних заходах.

●

документ, що дає право учаснику на безкоштовну участь у Забігу;

●

роздруковане та підписане «Виключення відповідальності». (Додаток 1)

●

для учасників віком до 18 років роздруковану та підписану «Згоду батьків (законних
представників)» (Додаток 2 ). Вік учасника визначається на дату проведення Забігу
(12 квітня 2020 р.) на підставі наданих документів.

У разі відсутності посвідчення особи стартовий номер та пакет учасника не
видається.
Медичні документи, надані представникам організаторів, не повертаються.
Ксерокопія медичної довідки або страховки приймається комісією лише за умови
пред'явлення оригіналу.
Медичні документи повинні бути оформлені не раніше, ніж за 3 місяці до Забігу.
Наявність ввімкненого мобільного телефону з номером, вказаним при реєстрації –
обов'язкова.
Згідно з юридичними зобов’язаннями цього Положення — організатори Забігу не несуть
жодної відповідальності за стан здоров’я та фізичну підготовку учасників, а також за інші
непередбачувані обставини і наслідки.
Разом із тим, організатори Забігу переконливо рекомендують всім учасникам відвідати
напередодні лікаря-терапевта і в разі незадовільного самопочуття – не брати участь у
Забігу.
За вимогою організаторів Забігу лікар зі спортивної медицини – зав. здоровпунктом УСО
може перевірити стан здоров’я будь-якого учасника до старту, під час перегонів та після
фінішу і, в разі необхідності, не допустити/зняти учасника з перегонів.
18. Ліміт часу
У легкоатлетичних забігах ліміт часу становить:
● на дистанції марафон (42,195 км) – 6 годин;
● на дистанції напівмарафон (21,0975 км) – 3 години;
● на дистанції 10 км – 1 год. 30 хвилин;
● 5 км – 1 год.
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Учасники Забігу, які не дотримались ліміту часу, знімаються з дистанції та можуть
продовжити рух поза трасою Забігу (тротуари, пішохідні доріжки і т.д.), дотримуючись
ПДР України.
19. Директиви учасникам
Проведення забігу відповідає Технічним правилам легкоатлетичних змагань Міжнародної
асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), Положенню Забігу та відповідним рішенням,
прийнятим організаторами Забігу.
Учасники Забігу проходять трасу і беруть участь у Забігу, керуючись зазначеними нижче
директивами.
Кожен учасник змагань повинен беззастережно слідувати вказівкам організаторів змагань,
суддів, медперсоналу та волонтерів до зняття учасника з дистанції.
Забороняється участь у Забігу учасникам без номера.
Категорично заборонена передача стартового номера іншій особі з метою використання її
в Забігу на обраній дистанції.
Номер учасника під час подолання дистанції повинен бути прикріплений до передньої
частини тулуба.
Забороняється складати або змінювати розмір номера.
Під час бігу слід бути уважним, щоб вчасно уникнути несподіваних перешкод або
автомобілів на шляху прямування.
Під час естафетного бігу процедура передачі чіпа не повинна створювати перешкод,
блокування інших учасників змагань.
Результатом в естафеті вважається результат на фініші останнього учасника естафети.
Категорично заборонено:
● учасникам змагань використання технічних транспортних засобів (велосипеди,
мотоцикли, мопеди тощо) на дистанціях змагань;
● учасникам змагань категорично заборонено використання «лідирування» особами, які
не беруть участь у Забігу, або «лідирування» з використанням технічних засобів
(велосипеди, роликові ковзани (в бігу) і т.п.) на дистанціях змагань;
● зрізати та відхилятись від маршруту; учасники, помічені поза маршрутом, будуть
дискваліфіковані;
● ігнорування вимог суддів, навмисна грубість щодо до інших учасників, глядачів,
волонтерів, суддів;
● фотографування на маршруті, що пролягає по периметру ВП РАЕС, окрім спеціальної
фотозони.
Для того, щоб забрати свої речі з тимчасового місця зберігання, учасник повинен
пред’явити свій стартовий номер.
Кожен учасник вважається таким, що здійснює індивідуальний пробіг. Він повинен
керуватися Правилами дорожнього руху і суворо дотримуватися вимог всіх дорожніх
знаків. Організатори не можуть ні в якому разі бути відповідальними за можливі нещасні
випадки.
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20. Дискваліфікація
Організаційна комісія залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі, якщо:
●

учасник біг під зареєстрованим номером іншого учасника;

●

учасник скоротив дистанцію;

●

учасник пробіг дистанцію, на яку не був заявлений;

●

учасник використовував підручний засіб пересування (велосипед, самокат, автозасіб
для пересування та ін.);

●

учасник почав забіг до офіційного старту;

●

учасник почав забіг після закриття зони старту;

●

учасник прибіг до фінішу після закриття зони фінішу;

●

учасник почав забіг не із зони старту;

●

учасник проявив неспортивну поведінку;

●

у інших випадках, передбачених цим положенням.

21. Результати та їх облік
Захід буде забезпечений:
●

електронною системою хронометражу;

●

дублювання результатів за допомогою ручного хронометражу.

Організатори попереджають, що електронна система хронометражу має сертифікований
відсоток втрат результатів – не більше 3% від загальної кількості чіпів.
Оргкомітет Забігу не гарантує отримання особистого результату кожним учасником у
таких випадках:
●

учасник неправильно прикріпив номер та електронний чіп;

●

учасник стартував з чужим номером чи електронним чіпом;

●

стартовий номер порваний, зім'ятий і т.п.;

●

електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім'ятий і т.п.;

●

стартовий номер чи електронний чіп втрачено.

Під час подолання всієї дистанції стартовий номер повинен бути в такому вигляді, в якому
він був виданий. Суворо заборонено знімати (окрім передачі естафети), закривати і
пошкоджувати його (підрізати, згинати і т.п.).
Організатор Забігу повинен розмістити на сайті https://runstyle.net/events/zabig-pidgradyrnyamy-2020/ попередній протокол Забігу не пізніше 3 днів після проведення Забігу.
Всі фото- та відеоматеріали Забігу, доступні організатору Забігу, можуть бути використані
організатором Забігу як допоміжні документи, що підтверджують точність результатів
Забігу і випадки порушення правил Забігу.
22. Оголошення результатів і нагородження.
Переможцем оголошуються учасники, які в найкоротші терміни подолали дистанцію
згідно з маршрутом.
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Всі учасники, що перетнули лінію фінішу у відведений час, нагороджуються пам’ятними
медалями учасника «Забіг під градирнями 2020».
Дистанція марафон 42,195 км:
Нагородження проводиться з 1 по 6 місце серед чоловіків та жінок в індивідуальній
абсолютній першості.
Дистанція напівмарафон 21,0975 км:
Нагородження проводиться з 1 по 6 місце серед чоловіків та жінок в індивідуальній
абсолютній першості.
Дистанція – Естафета:
Нагородження проводиться з 1 по 3 місце серед учасників в абсолютній командній
першості.
Дистанція 10 км:
Нагородження проводиться з 1 по 6 місце серед чоловіків та жінок в абсолютній першості.
Дистанція 5 км:
Нагородження проводиться з 1 по 6 місце серед чоловіків та жінок в абсолютній першості.
Окремо буде визначено:
● командний залік серед відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом»;
● найшвидший працівник ВП «Рівненська АЕС»;
● найшвидша працівниця ВП «Рівненська АЕС».
Переможці та призери отримують пам’ятні призи.
За організаторами залишається право змінювати та об’єднувати категорії.
Призова сітка визначається організатором у кожній дистанції на розсуд організатора.
Виплата грошової винагороди здійснюється лише за умови надання призером
Організатору оригіналу та копії власних документів: паспорта, ІНН. Призер та
Організатор підписують відповідний документ, що засвідчує факт виплати винагороди.
На дистанції 500 м переможці не визначаються. Усі учасники дитячого забігу отримують
сувенірні медалі.
23. Зобов’язання учасників під час проходження траси.
Учасники зобов’язані ставитися з повагою до навколишнього середовища, не
забруднювати його. Забороняється викидати сміття на узбіччя. Для цього передбачені
спеціальні баки для сміття на технічних пунктах. Учасники, які порушують ці та інші
правила положень, можуть бути дискваліфіковані.
24. Юридичні зобов’язання учасників щодо участі у Забігу.
Підписавши реєстраційну форму та пройшовши інструктаж, кожен учасник дає згоду
дотримуватись Положення, а також обережної та поміркованої поведінки протягом усіх
змагань.
Окрім цього, підписавши реєстраційну форму та пройшовши інструктаж, кожен учасник
дає згоду та підтверджує:
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24.1. що він/вона несе повну відповідальність за стан свого здоров’я та фізичної
підготовки та звільняє організаторів Забігу від будь-якої відповідальності з цього приводу;
24.2. що він/вона уповноважують організатора обробляти його/її особисті дані, які
мають відношення до Забігу, дотримуючись конфіденційності, або, в інших випадках,
отримавши дозвіл учасника;
24.3. що він/вона дають згоду організаторам на необмежене безкоштовне використання
статичних та рухомих аудіовізуальних записів із зображенням учасника у Забігу під
градирнями, без територіальних обмежень, будь-якими сторонами, в комерційних та
рекламних цілях та/або з метою створення архіву події; учасник відмовляється від будьяких вимог, що можуть виникнути щодо прав на використання такої аудіовізульної
інформації;
24.4. що він/вона усвідомлюють, що участь у Забігу є потенційно небезпечною
активністю і, відповідно, він/вона відповідають за всі без винятку ризики, пов’язані з
участю у Забігу, в тому числі: зіткнення, падіння, контакти з іншими атлетами і
транспортними
засобами,
глядачами,
погодними
умовами,
якістю
траси,
інфраструктурними особливостями і обставинами на трасі під час Забігу; учасники
усвідомлюють, що це може становити небезпеку для здоров’я. У випадку отримання
травми внаслідок нещасного випадку, власної помилки, або такої помилки іншими
учасниками Забігу, через стан здоров’я він/вона несе відповідальність за наслідки
можливої травми і пошкодження своєї екіпіровки тощо, при цьому він/вона не отримує
відшкодування (за винятком страхових виплат за наявності страховки);
24.5. що він/вона усвідомлюють, що організатори не несуть відповідальності за можливі
прояви вандалізму, крадіжки та різного роду форс-мажорні обставини, яких може зазнати
кожен учасник на різних етапах Забігу;
24.6. що він/вона звільняють організаторів, співорганізаторів, волонтерів і будь-які
сторони, задіяні організаторами з будь-яким ступенем відповідальності без винятку, від
відповідальності, пов’язаної з діями, заявами, обставинами, станом, умовами цього
Положення, що були заподіяні ним/нею самим, іншими учасниками та іншими сторонами;
24.7. що він/вона приймають можливе рішення організаційного комітету про своє
недопущення, дискваліфікацію, відкликання тощо, передбачені цим Положенням та/або
чинним законодавством України;
24.8. що він/вона погоджується на можливий огляд лікарем до, під час та після Забігу в
будь-який момент і можливе зняття його/її з дистанції за порадою лікаря.
24.9. що організатори надають можливість тимчасового зберігання речей учасника для
зручностей учасників та докладуть всіх зусиль для організації якісного обслуговування,
проте не дають 100% гарантії зберігання і не несуть відповідальності за збереження речей.
25. Форс-мажор
У випадку форс-мажорних обставин: несприятливих погодних умов, несприятливих
соціально-політичних умов в країні та інших надзвичайних і непередбачуваних ситуацій,
Забіг може бути перенесений на невизначений термін або скасований.
Скасування Забігу у 2020 році є малоймовірним. Забіг буде проводитись за будь-якої
погоди.
26. Скарги
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Будь-які скарги щодо результатів, умов участі та проведення Забігу подаються
учасниками до організаторів лише протягом однієї години після фінішу останнього
учасника «Забіг під градирнями». По завершенню однієї години будь-які скарги щодо
вище зазначеного не приймаються і не розглядаються.
До протестів і претензій можуть належати:
● протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць;
● протести і претензії, що стосуються неточності у вимірі часу, за який учасник подолав
дистанцію;
● протести і претензії, що стосуються дискваліфікації учасника за неспортивну
поведінку.
Решта претензій можуть бути проігноровані організаторами в силу їх незначущості (сюди
відносяться: друкарські помилки, некоректні анкетні дані та інше).
Під час подачі претензії необхідно вказати такі дані:
● прізвище та ім'я (анонімні претензії не розглядаються);
● суть претензії (у чому полягає претензія);
● дані індивідуальних вимірників часу до розгляду не приймаються.
Претензії приймаються лише від учасників Забігу, або від третіх осіб, які є офіційними
представниками учасників.
Терміни подачі протестів і претензій, а також спосіб їх подачі:
● протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць в абсолютній першості,
приймаються суддівською комісією в письмовій або в усній формі до офіційної
церемонії нагородження;
● розподіл призових місць після церемонії нагородження може бути переглянуто
суддівською комісією тільки при виявленні фактів порушення переможцем чинних
правил, якщо виявлення порушень було неможливо до церемонії нагородження;
● рішення про перегляд призових місць приймається організатором;
● з інших питань учасник має право подати протест або претензію протягом 3
календарних днів з моменту закінчення Забігу;
● протест або претензія повинні бути спрямовані в письмовій формі на адресу:
rnppcup@gmail.com.
27. Зв’язок з організаторами
Вся інформація, оновлення, зміни, правил стосовно Забігу буде розміщуватись на
офіційній сторінці заходу, Організації молоді ППО ВП РАЕС у мережі Facebook та
https://runstyle.net/events/zabig-pid-gradyrnyamy-2020/
Сторінка заходу у Facebook: https://www.facebook.com/events/696438004193165/
Сторінка Кубка «РАЕС CUP» : https://www.facebook.com/groups/rnppcup/
Сторінка Організації молоді ППО ВП РАЕС: https://www.facebook.com/omrnpp/
Електронна пошта: rnppcup@gmail.com.
За додатковою інформацією можна звертатись за телефонами:
Голова Організації молоді ППО ВП РАЕС Євгеній Бураков: 0685943871.
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Голова спортивної комісії Організації молоді ППО ВП РАЕС Олександр Кудрик:
0967777960.
Повідомленням на сторінку Організації молоді ППО ВП РАЕС у мережі Facebook:
@omrnpp.
28. Заключна примітка
Організатори залишають за собою право вносити зміни до Положення і правил протягом
підготовки та в день Забігу з метою покращення організації події. Найважливіші можливі
зміни в маршруті, термінах, правилах, вимогах до учасників будуть додані до Положення і
висвітлені та офіційних сторінках заходу та організаторів.
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Додаток 1
ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Дана угода є звільненням від відповідальності Організаторів відкритої першості ВП «Рівненська АЕС» з легкої атлетики
«RNPP Varash Marathon «Забіг під градирнями 2020» (далі – Забіг), який відбудуться 12.04.2020 р., а також осіб і
організацій, задіяних у проведенні та обслуговуванні даного проєкту (далі – Організатори) за можливе погіршення
здоров’я, травми або смерті, які можуть відбутися зі мною, а також за матеріальні та нематеріальні збитки, які я можу
понести в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після закінчення Забігу.
Я, ___________________________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові
що зареєструвався учасником на «Забіг під градирнями. RNPP Varash Marathon 2020» під номером _________, заявляю,
що підписуючи даний документ, звільняю від відповідальності Організаторів Забігу.
Я підтверджую, що на день проведення Забігу мені виповнилось 18 років і я повністю ознайомлений і погоджуюсь з
усіма пунктами чинного Положення про проведення відкритої першості ВП «Рівненська АЕС» з легкої атлетики «RNPP
Varash Marathon «Забіг під градирнями 2020» та зобов’язуюсь його дотримуватись і несу повну відповідальність за стан
свого здоров’я та фізичної підготовки та звільняю Організаторів Забігу від будь-якої відповідальності з цього приводу.
Я, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», даю свою згоду на обробку моїх
персональних даних при проведенні заходів, пов’язаних з організацією Забігу, а також даю згоду на дачу інтерв’ю
представникам ЗМІ та використання аудіо, відео та фотоматеріалів зі мною за бажанням Організаторів. Уповноважую
Організатора обробляти мої особисті (персональні) дані, які мають відношення до Забігу, дотримуючись
конфіденційності. Я даю згоду Організаторам на необмежене безкоштовне використання статичних та рухомих
аудіовізуальних записів із зображенням учасника Забігу, без територіальних обмежень, будь-якими сторонами, в
комерційних та рекламних цілях та/або з метою створення архіву події. Я відмовляюсь від будь-яких вимог, що можуть
виникнути щодо прав на використання такої аудіовізульної інформації.
Я підтверджую, що попереджений, що участь у Забігу пов’язана з певним ризиком, і я приймаю цей ризик під свою
відповідальність. Я усвідомлюю, що участь у проєкті Забігу є потенційно небезпечною активністю і, відповідно, я
відповідаю за всі без винятку ризики, пов’язані з участю у проєкті Забігу в тому числі: зіткнення, падіння, контакти з
іншими атлетами і транспортними засобами, глядачами, погодними умовами, якістю траси, інфраструктурними
особливостями і обставинами на трасі під час проведення Забігу; я усвідомлюю, що це може становити небезпеку для
здоров’я. У випадку отримання травми внаслідок нещасного випадку, власної помилки під час забігу, або такої помилки
іншими учасниками Забігу, або через стан здоров’я я несу відповідальність за наслідки можливої травми і пошкодження
своєї екіпіровки тощо, при цьому я не отримую відшкодування.
Я заявляю, що мій стан здоров’я дозволяє мені брати участь у проекті Забігу.
Я підтверджую, що в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після Забігу не перебуваю під впливом
лікарських засобів або в стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного, токсичного чи т.п.). Якщо я приймаю ліки, то
підтверджую, що попередньо проконсультувався з лікарем і отримав від нього дозвіл на участь у Забігу, медичну
довідку від лікаря додаю (за наявністю). Я погоджуюсь на можливий огляд лікарем до, під час та після Забігу в будьякий момент і можливе моє зняття з дистанції за порадою лікаря.
Я приймаю ризик, пов’язаний з ускладненням надання негайної медичної допомоги Організаторами Забігу.
Я звільняю Організаторів, співорганізаторів, волонтерів і будь-які сторони, задіяні Організаторами з будь-яким ступенем
відповідальності без винятку, від відповідальності, пов’язаної з діями, заявами, обставинами, станом, умовами
Положення проведення Забігу, що були заподіяні мною, іншими учасниками та іншими сторонами.
Я зобов’язуюся не подавати в суд і не притягати до відповідальності Організаторів Забігу у разі, якщо в період
підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після закінчення Забігу у мене відбудеться погіршення здоров’я, я буду
травмований, а також за матеріальні та нематеріальні збитки, які я можу понести в даний період.
Я заявляю, що ні члени моєї родини, ні мої родичі, ні будь-які треті фізичні та юридичні особи не мають права подавати
в суд і притягати до відповідальності Організаторів Забігу у випадку моєї смерті.
Я усвідомлюю, що Організатори не несуть відповідальності за можливі прояви вандалізму, крадіжки та різного роду
форс-мажорні обставини, яких може зазнати кожен учасник на різних етапах Забігу.
Я приймаю можливе рішення Організаторів про своє недопущення, дискваліфікацію, відкликання тощо, передбачені
Забігу та/або чинним законодавством України.
«_____» _________________ 2020 р.

_________________
____________________________
Підпис
(Прізвище, І., Б.)
Додаткові контактні дані близької особи (використовуються при виникненні нещасного випадку):
Ім’я __________________________________________

Телефон _____________________________
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Додаток 2
Згода батьків (законних представників)
на участь неповнолітнього учасника у відкритій першості ВП «Рівненська АЕС»
з легкої атлетики «RNPP Varash Marathon «Забіг під градирнями 2020»
на дистанцію 5 км, 10 км, 500м (потрібне підкреслити)
Я,____________________________________________________________________________________________
(П.І.Б., батька/матері /законного представника повністю)

паспорт батька/матері / законного представника повністю)
серія «________» №_______________
виданий_______________________________________________________________________________________________
(ким виданий паспорт)

«_____»___________________ ________р.,
(коли виданий паспорт)

батько/мати/законний представник неповнолітнього(ї) (потрібне підкреслити)
______________________________________________________________________________________________
(П.І.Б. неповнолітнього учасника забігу (повністю)
(далі - «Учасник»), «_______»______________ ___________ року народження,
свідоцтво про народження/паспорт серія ________ номер______________,
видане «____»__________ року_________________________________________________________________________,
(дата видачі свідоцтва) (ким видане свідоцтво)

_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
* (Номер і дата рішення про призначення опікуном/піклувальником, договору про влаштування дітей на виховання та спільне
проживання у прийомній сім’ї, реквізити посадової особи, посвідчення керівника будинку дитини, дитячого будинку, інших
аналогічних виховних установ і закладів соціального захисту з реквізитами наказу про зарахування дитини).

зареєстрованого(ї) за адресою:
______________________________________________________________________________________________,
(адреса реєстрації неповнолітнього учасника)

який/яка фактично проживає за адресою:
______________________________________________________________________________________________,
(адреса фактичного місця проживання неповнолітнього учасника)

надаю згоду на участь моєї дитини (опікуваного) у Забігу на дистанцію ____ проєкту «RNPP Varash Marathon
«Забіг під градирнями 2020» далі (Забіг), що відбудеться 12.04.2020 р. за адресою: м. Вараш, Пристанційна площа
Рівненської АЕС .
При цьому: 1. Я та моя дитина (підопічний) ознайомлені з Положенням проведення Забігу та правилами техніки
безпеки, з якими я повністю погоджуюсь. 2. Я зобов'язуюсь, що я і моя дитина (підопічний) будемо дотримуватись всіх
вимог організаторів Забігу, пов'язаних з питаннями безпеки і умовами допуску до Забігу. 3. Я усвідомлюю потенційно
можливі шкідливі наслідки для життя чи здоров’я, у зв’язку з участю у Забігу, для моєї дитини (підопічного) та її майна.
4. Я усвідомлюю, що участь моєї неповнолітньої дитини (підопічного) в даному виді активного дозвілля може призвести
до негативних наслідків для його здоров'я і життя. 5. Я підтверджую, що моя дитина (підопічний) за станом здоров’я
може брати участь у Забігу. 6. Я несу відповідальність за всю шкоду, заподіяну моєю дитиною (підопічним) життю,
здоров’ю та майну своєму або інших осіб. 7. Я приймаю всю відповідальність за травмування моєї дитини (підопічного)
до, підчас і після Забігу не з вини організатора (включаючи, але не обмежуючись випадками заподіяння травм внаслідок
недотримання вимог, що пред'являються до учасників Забігу та необережного поводження учасника під час Забігу), і не
маю права вимагати будь-якої компенсації за нанесення збитків від організаторів Забігу. 8. Якщо під час Забігу з
дитиною (підопічним) станеться нещасний випадок, прошу повідомити про це
______________________________________________________________________________________________
(ПІБ, номер телефону)

9. Я несу повну відповідальність за особисте майно і майно моєї дитини (підопічного), залишене на місці проведення
Забігу, і в разі його втрати не маю права вимагати компенсації від організаторів Забігу. 10. У разі необхідності я готовий
скористатися медичною допомогою, наданою мені і/або моїй дитині (підопічному) організаторами Забігу. 11. Я згоден з
тим, що виступ моєї дитини (підопічного) та інтерв'ю з ним і/або зі мною може бути записано і показано в засобах
масової інформації, а також записано і показано в цілях реклами без обмежень за часом і форматом; я відмовляюся від
компенсації щодо цих матеріалів. 12. Я підтверджую, що рішення про участь моєї дитини (підопічного) прийнято мною
усвідомлено без будь-якого примусу, в стані повної дієздатності, з урахуванням потенційної небезпеки даного виду
спорту. 13. Я відмовляюся в майбутньому від всіх претензій правового характеру до організаторів змагань за будь-яку
фізичну, майнову та немайнову шкоду, заподіяну моїй дитині (підопічному)
«_____» _________________ 2020 р.

_________________

_________________________________

Підпис
(Прізвище, І., Б.)
+
*заповнюється у разі, якщо особа, яка дає згоду на участь неповнолітньої особи у змаганнях і не є батьком або матір’ю
неповнолітньому.
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