ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення Благодійного забігу «Вишиванка IF RUN»
1. Дата і місце проведення
1.1. Дата проведення: 24. 08. 2022р.
1.2. Місцепроведення:
м. Івано-Франківськ.
Старт: 9:00, міське Озеро.

2. Мета заходу
2.1. Популяризація бігової культури в Україні.
2.2. Пропаганда та поширення засад здорового способу життя.
2.3. Збір коштів для ЗСУ.
3. Організатори
3.1. Організатором заходу є біговий клуб Нелі Непорадної.
4. Дистанції, та загальна інформація про них
4.1. Дистанція:
3 км та 9 км
5. Відповідальність
5.1. Кожен учасник добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі
ймовірні ризики для власного здоров'я під час і після їх закінчення.
5.2. Кожен учасник змагань бере на себе особисту відповідальність за свій
фізичний стан і здатність завершити обрану дистанцію змагань.

5.3. Організатор заходу не несе відповідальності за фізичні травми,
ушкодження, погіршення фізичного стану, які учасник змагань поніс до,
під час та після проведення заходу.
5.4. Організатор заходу не несе відповідальності за погіршення
фізичного стану учасника змагань після проведення змагань.
5.5. Організатор заходу не несе відповідальності за будь-які збитки
(втрату або пошкодження особистих речей), які учасник змагань поніс
під час проведення змагань та іншу шкоду, завдану під час змагань
учасниками або глядачами змагань.

6. Матеріальне забезпечення заходу
6.1. Захід проводиться за рахунок стартових внесків учасників.
7. Умови участі у змаганнях
7.1. Допуск учасників до змагань здійснюється за наявності документів,
що надаються Організатору при отриманні стартового пакета учасника:
7.1.1. Реєстрація на сайті https://runstyle.net/
7.1.2. Оплачений реєстраційний внесок;
8. Склад стартового пакету учасника
8.1. Медаль фінішера.
8.2. Футболка-вишиванка.
8.3. Стартовий номер.
9. Зміни в регламенті
9.1. Організатор залишає за собою право змінювати діючий регламент в
будь-який час з метою забезпечення найбільш ефективної організації
змагань.
9.2. В разі ключових змін або доповнень учасники заходу будуть
додатково поінформовані повідомленням на електронну адресу, що була
вказана при реєстрації.
10. Контакти організатора.
10.1. Мобільний телефон +380951933129 (Viber, Telegram, WhatsApp)
10.2.Електронна пошта: runIFcommunity@gmail.com

10.3. Facebook https://www.facebook.com/RunIFCommunity/
10.4. З повагою, Майстер спорту України міжнародного класу,
чемпіонка світу та Європи, неодноразова
рекордсменка Європи з легкої атлетики серед юніорів,
учасниця XXVIII Олімпійських ігор,
засновниця бігового клубу
Неля Непорадна
email: nelyaneporadna@gmail.com
тел. +38 (095) 193 31 29

