2020 Propozície
KEDY
Nedeľa 13. september 2020, 13:00 – 18:00

PODMIENKY ÚČASTI
1.

Počet účastníčok VR je obmedzený. Online registrácia bude zastavená
vo štvrtok 10. septembra 2020 o 12:00 hod. Organizátor môže
rozhodnúť o predčasnom ukončení registrácie na základe naplnenia
technicko - bezpečnostných limitov. V prípade, že sa maximálny počet
účastníčok nenaplní počas online registrácie, bude možná aj registrácia
na mieste v deň konania podujatia.

2.

Za platnú prihlášku na VR možno považovať iba tú, ktorá obsahuje
všetky povinné údaje a je podaná v určenom termíne.

3.

ŠTARTOVNÉ A SPÔSOB PLATBY
8 EUR pre účastníčky, ktoré sa na podujatie registrovali vopred
cez online formulár

Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku, vzniknuté
účastníkom a tretím osobám v súvislosti s konaním VR pretekom.

4.

10 EUR pre účastníčky, ktoré sa na podujatie registrujú až v deň jeho
konania v mieste konania

Zakazuje sa zbavovať sa odpadu na bežeckej trati mimo územia
občerstvovacích staníc. Porušenie môže viesť k diskvalifikácii
pretekárky.

5.

Klasifikované budú len tie účastníčky, ktoré absolvujú celú trať, vrátane
všetkých časových kontrol.

5 EUR

6.

Uhradené štartovné sa nevracia.

7.

Štartové čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa,
nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku
a neprenosné na inú osobu.

8.

Účastníčka súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa platnej
legislatívy ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov
na účely propagácie podujatia v ďalšom období tak, ako je uvedené
v registračnom formulári.

9.

Účastníčka bola oboznámená s časovým harmonogramom pretekov,
ktorý je uvedený v propozíciách. Ak sa pretekárka umiestni na stupňoch
víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia pretekov, stráca nárok na vecnú
cenu.

KDE
Rekreačné stredisko Košice · Alpinka
DISCIPLÍNY
Velvet Run 5 km

pre účastníčky mladšie ako 15 rokov bez ohľadu na to, či sa
registrovali vopred.

Platba štartovného bude možná iba v hotovosti v deň konania pretekov.
ČASOVÝ PRIEBEH PODUJATIA
Od 13:00
Prezentácia a registrácia
15:00
Sprievodný program, detské behy
16:00
Štart Velvet Run 5 km
17:00
Vyhlasovanie víťaziek a Velvet Happening
ODMEŇOVANIE VÍŤAZIEK
Vyhodnotené a vecnými cenami budú odmenené budú prvé tri
pretekárky v absolutnom poradí a víťazky kategórie Ž40, Ž50.
TRAŤ 5 KM
Pre účastníčky je pripravená 5 km trať, so štartom a cieľom v blízkosti
chaty Alpinka. Trať povedie Čermeľským údolím a asfaltovou cestou
popri golfovom ihrisku Alpinka, až po obrátku na úrovni 2,5 km. Trať
bude riadne vyznačená páskou, kužeľmi a navigačnými tabuľami. Celá
trať má asfaltový povrch.

10. Účasť osôb mladších ako 15 rokov je povolená iba s písomným
súhlasom ich zákonného zástupcu. Účasť osôb mladších ako 12 rokov
(narodené v roku 2009 a neskôr) nie je povolená.
11. Účasť na podujatí je povolená iba osobám, ktoré neboli v kontakte
s osobou s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19, nemajú oni ani
osoby, s ktorými žijú v domácnosti príznaky tohto ochorenia (telesná
teplota viac ako 37,2ºC, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov,
celková únava a pod.) , nie sú v karanténe a v posledných 14 dňoch pred
konaním podujatia nenavštívili zahraničie mimo tzv. bezpečných krajín.
Aktualizovaný zoznam bezpečných krajín:
https://korona.gov.sk/karantenne-opatrenia/. Tieto skutočnosti
musí každá účastníčka potvrdiť podpisom čestného prehlásenia na
prezentácii pred podujatím. V prípade neplnoletých účastníčok podpíše
čestné prehlásenie zákonný zástupca.
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