Regulamin
konkursu "Bieszczadzka Trasa Dla Ultrasa"
na koncepcję trasy Maratonu Bieszczadzkiego 2014
I Organizator
Stowarzyszenie OTK Rzeźnik z siedzibą w Gliwicach
II Cel konkursu
Propagowanie sportu i rejonu bieszczadzkiego
III Warunki uczestnictwa
1. Zadaniem konkursowym jest zaproponowanie najatrakcyjniejszej trasy przyszłorocznego
Maratonu Bieszczadzkiego, spełniającej następujące kryteria:
 miejscem startu/mety musi być jedna z większych miejscowości bieszczadzkich (np.
Komańcza, Cisna, Wetlina)
 start musi być w tym samym miejscu co meta
 trasa maratonu nie może przebiegać przez teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 długość trasy powinna wynosić nie mniej niż 44km i nie więcej niż 54km
 suma przewyższeń (podejść) powinna być dobrana w taki sposób, żeby Maraton
Bieszczadzki dawał 1 punkt kwalifikujący do biegów Ultra-Trail®. Sprowadza się to
do tego żeby suma długości trasy wyrażonej w kilometrach oraz podejść wyrażonych
w setkach metrów wynosiła przynajmniej 65 (np. 52km oraz 1300m podejść daje
wartość 65, szczegóły: http://www.ultratrailmb.com/page/17/Qualifying_races.html)
 pierwsze 3km trasy powinny przebiegać szeroką drogą, tak żeby umożliwić
bezkolizyjny start dla ponad 1000 biegaczy
2. Na opis trasy składają się następujące, podlegające ocenie, składniki:
 ślad trasy wykonany przy wykorzystaniu serwisu http://way2a.pl/
 słowny opis trasy pokazujący jej walory (przyrodnicze, estetyczne, historyczne, etc.).
Opis nie może być dłuższy niż 1800 znaków. Opis powinien być dołączony do śladu
trasy w serwisie way2a.pl.
3. Link do opisu powinien zostać wysłany jako prywatna wiadomość na stronie fejsbukowej
Maratonu Bieszczadzkiego (opcja "Message"). Wysyłana wiadomość powinna zawierać
imię, nazwisko, datę urodzenia oraz ares uczestnika, a także następujące oświadczenie:
"Niniejszy opis trasy przesyłam w ramach konkursu na koncepcję trasy Maratonu Bieszczadzkeigo
2014 i akceptuję warunki opisane w regulaminie konkursu".
4. W celu uniemożliwienia innym uczestnikom konkursu podejrzenia swojej pracy, należy
zachować następujące zasady:
 opis trasy w serwisie way2a.pl powinien mieć zaznaczoną opcję "Dostęp: Przez link"
 link do opisu trasy powinien być wysłany jako prywatna wiadomość na stronie
fejsbukowej Maratonu Bieszczadzkiego (opcja "Message"), a nie jako publicznie
dostępna informacja
5. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które osiągną pełnoletniość do dnia
23.08.2013, oraz które "polubiły" Maraton Bieszczadzki na fejsbuku
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem Organizatorowi autorskich praw
majątkowych do opisu trasy, o którym mowa w pkt III.2 Regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na wykorzystanie przez Organizatora opisu trasy lub jej części do promocji Maratonu
Bieszczadzkiego
7. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność ze ewentualne roszczenia osób trzecich,
związane z naruszeniem autorskich praw do opisu trasy.

IV Terminy
1. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania prac jest 2 września 2013r. Prace przesłane po tym
terminie nie będą uwzględniane w ocenie.
2. Wyniki konkursu będą ogłoszone najpóźniej do 7 września 2013r. na stronie fejsbukowej
Maratonu Bieszczadzkiego
V Wyróżnienia
1. Autor najciekawszej koncepcji trasy zostanie nagrodzony pakietem startowym w
tegorocznym Maratonie Bieszczadzkim o wartości 100zł.
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest upublicznienie opisu trasy.
3. W przypadku braku spełnienia w.w. warunków, nagroda zostanie przyznana autorowi
kolejnej najciekawszej koncepcji trasy, z uwzględnieniem pkt. V.2
VI Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub odwołania konkursu
2. Opisy trasy zawierające treści obraźliwe będą dyskwalifikowane.

