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1. ПРО ЗАХІД 

«ІІІ Криворізький Напівмарафон «Steel Run» (далі–легкоатлетичний захід) 

проводяться з метою популяризації та пропаганди бігових масових заходів в Україні, 

а також: 

➢ популяризації та пропаганди здорового способу життя 

➢ розвитку масового спорту 

➢ інтеграції м. Кривий Ріг у світовий біговий рух 

➢ інформування, плекання та мотивування аудиторії, допомоги в 

досягненні нею особистих і спортивних цілей, стимулювання росту 

спортивних досягнень у широких масах населення міста 

 

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

2.1 Організатор заходу – ГО «Бігова Атмосфера» 

2.2 Загальне керівництво підготовкою та проведенням заходу здійснює 

ГО «Бігова Атмосфера». 

2.3 Оргкомітет легкоатлетичного заходу складається з: 

➢ Керівника проекту – Єгор Лінник, 096 003 0044 

➢ Керівник змагань – Віктор Білий, 096 003 0044 

➢ Керівник траси – Моїсеєнко Генадій, 067 287 3035 

➢ Головний суддя – Каруца Жорж Андрійович 

➢ Головний Хронометрист – Ліщинський Ігор 

 

3. БАЗОВІ ПРАВИЛА 

3.1 Організатор змагань залишає за собою право скасувати змагання (до або під 

час проведення) через форс-мажорні обставини, до яких відносяться пожежа, повінь, 

землетрус або інші стихійні лиха, війни, локальні збройні конфлікти, страйки, 

блокади, ураганний вітер зі швидкістю більше 11м/с або інші обставини ( злива, 

холодна погода не відноситься до форс-мажорних обставин). 

3.2 Регламент – офіційний документ, який діє на правах договору між 

організатором і учасником змагань. 

3.3 Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу 

приймаються на електронну пошту організатора змагань: 

running111atmosphere@gmail.com  

3.4 Організатор змагань залишає за собою право вносити зміни в програму та 

регламент змагань. 

 

4. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ: 

Безпеку та підготовку місць проведення змагань здійснює ГО «Бігова 

Атмосфера» відповідно до правил проведення Змагань. 

4.1 До участі у забігу на дистанції Напівмарафон (21,0975км) допускаються 

всі бажаючі від 18 років і старші, які не мають протипоказань за станом здоров'я для 

участі в даному забігу. 

4.2 До участі у забігах дистанція 10км допускаються всі бажаючі від 16 років 

і старші, які не мають протипоказань за станом здоров'я для участі в даному забігу. 

4.3 До участі на всі забіги на 5км допускаються всі бажаючі від 14 років і 

старші, які не мають протипоказань за станом здоров'я для участі в даному забігу. 

mailto:running111atmosphere@gmail.com
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4.4 До участі на Кубок Шкіл (Шкільна Миля) допускаються всі бажаючі, які 

на момент заходу навчаються з 4 по 11 клас та які не мають протипоказань за станом 

здоров'я для участі в даному забігу. 

4.5 До участі у Дитячих забігах на 100м та допускаються всі бажаючі від 5 до 

10 років, які не мають протипоказань за станом здоров'я для участі в даному забігу. 

4.6 Допуск до змагань: 

4.6.1 договір страхування від нещасного випадку або смерті, дійсний на 

14.10.2021р. 

4.6.2 На заході присутні медичні працівники, що мають право не 

допустити до змагань або зняти учасника зі змагань у будь-який час за своїм 

розсудом; 

4.7 Вік учасника визначається кількістю повних років станом на день 

змагань. 

4.8 Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи 

всі ймовірні ризики для власного здоров’я під час і після їх закінчення, бере на себе 

особисту відповідальність за свій фізичний стан і здатність завершити дистанцію 

змагань, про що підписується відповідна Угода-відмова від претензій (надається під 

час реєстрації та видачі стартових наборів). 

4.9 Відповідальність за неповнолітніх учасників змагань несуть батьки / 

опікуни в рамках цивільно-правового законодавства України. 

Усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за власне 

життя та здоров’я під час проведення змагання та підписують відповідну заяву 

про взяття відповідальності. 

УВАГА! 

➢ У разі відсутності посвідчення особи стартовий номер та пакет 

учасника не видається. 

 

5. ХАРАКТЕР ЗАХОДУ: 

5.1 Для учасників, заявлених на дистанції 21,0975км, 10км, 5км, 200м, 100м, 

індивідуально – змагання особисті. 

5.2 Для учасників «Кубок Шкіл» («Шкільна Миля») змагання командні. 

5.3 Учасники з вадами руху на візках їдуть поза конкурсом. 

 

6. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УЧАСНИКІВ 

6.1 Видатки з підготовки та організації Змагань покладаються на 

Організатора. 

6.2 В підготовці та організації можуть бути задіяні кошти партнерів, 

безповоротна фінансова допомога, реєстраційні збори та інші кошти згідно чинного 

Законодавства. 

 

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

7.1 Реєстрація учасників відбуватиметься в період з вересня 2021 року по 10 

жовтня 2021 року або по досягненні ліміту учасників на сторінці Заходу. 
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7.2 Реєстрація учасників в день заходу відбувається за погодженням з 

керівником змагань; 

7.3 Для реєстрації необхідно: 

7.4 Зареєструватися на відповідний забіг на сайті www.athletic-events.com; 

7.5 Ознайомитись з Регламентом про проведення забігу  

7.6 Прочитати та підтвердити ознайомлення з відмовою від претензій; 

7.7 На електронну адресу, вказану учасником при реєстрації, буде надіслано 

лист-підтвердження зі стартовим номером. 

 

8. ВИДАЧА СТАРТОВИХ НОМЕРІВ 

8.7 Місце видачі стартових номерів буде оголошено додатково .; 

8.8 В день заходу (14 жовтня2021) на місті старту здійснюється видача 

стартових пакетів виключно для учасників з інших міст з 7:00 до 9:00. 

8.9 Для отримання стартового пакету необхідно: 

➢ пред’явити посвідчення особистості; 

➢ пред’явити стартовий лист учасника (роздрукований або у електронному 

вигляді); 

➢ надати підписану угоду-відмову від претензій, згоду на обробку 

персональних даних (зразок додається); 

8.10 Стартовий пакет учасника в індивідуальному заліку видається виключно 

особисто його власнику за наявністю документа, що посвідчує особу; в командному 

заліку – одному з представників команд за наявністю документа, що підтверджує 

реєстрацію на сайті www.athletic-events.com; 

8.11 В «стартовий пакет» учасника включені: 

➢ стартовий номер учасника та булавки; 

➢ електронний чіп 

➢ інформаційні буклети. 

➢ силіконовий браслет забігу 

 

9. ПРОГРАМА ЗАХОДУ 

9.1 Дата: 14.10.2021р. 

Час: 09:00 – 12:30 

Місце старту: м. Кривий Ріг, Квітковий Годинник, пр. Металургів 

Місце фінішу: м. Кривий Ріг, Квітковий Годинник, пр. Металургів 

 

9.2 Дистанція Забігів: 21км, 10км, 5км, Дитячі забіги(100м, 200м), Кубок Шкіл 

(Шкільна Миля) (4*300м). 

9.3 У випадку проведення заходу в умовах дії карантинних обмежень від 

Кабінету Міністрів (організатор повідомляє додатково). 

Організатори розглядають 2 формати проведення заходу: 

повноцінний старт (відповідає умовам обмеження «зеленої/жовтої карантинної 

зони») 

Змагання у парковій зоні або на невеликій трасі (відповідає умовам обмеження 

«помаранчевої карантинної зони») 

 У «помаранчевому» сценарії Старти будуть відбуватися «хвилями» по 100 

спортсменів.  

http://www.athletic-events.com/
http://www.athletic-events.com/
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Дитячі старти у «помаранчевому» можуть бути скасовані повністю.  

У «жовтому» та «помаранчевому» сценаріях можуть бути запроваджені 

обмеження на присутність глядачів. 

9.4. Всі учасники змагань та глядачі повинні виконувати вимоги карантинних 

обмежень, застосовувати ЗІЗ: маски, рукавички, санітайзер. 

9.5. Організатор залишає за собою право змінювати програму заходу у випадку 

введення додаткових змін/обмежень/вимог Кабінетом Міністрів України та/або будь 

яким іншим Центральним органом влади. 

 

10. РОЗКЛАД 

10.1 Розклад* (можливі зміни) 

12-13-14 жовтня 2021р. 

10:00-20:00 – Видача стартових пакетів (Місце видачі буде оголошено 

додатково) 

14 жовтня 2021р. 

07:00 – Відкриття стартового містечка, видача стартових пакетів,  

09:10 – Розминка для учасників першого старту 

09.15 – Відкриття змагань. Вступне слово організаторів та представників міста. 

9.30 – Старт дистанції «Сталевий забіг»21км (ліміт часу – 3 години) 

Старт дистанції10 км 

Старт дистанції 5км  

9.50 – 10.20 - Зустрічаємо перших фінішерів 5км, та 10км 

10.50 – Зустрічаємо фінішерів 21 км 

 

11:50 - Розминка для учасників дитячих стартів 

12:00 – Старт Кубок Шкіл  

12:10 – Фініш Кубку Шкіл 

12:20 – Старт дитячих забігів на дистанції 100м та 200м (роздільні старти для 

дівчат та хлопчиків): 

✓ 5-6, років  

✓ 7-8 років 

✓ 9-11 років  

✓ Нагородження на фініші.  

12.30 -Нагородження на головній сцені: 

✓ кубок шкіл 

✓ П’ятірка 

Забіг 10 км 

Забіг 21км 

✓ 13:00 - Закриття траси 

 

 

 

 

 

 

 



5 

11 МАРШРУТ І ТРАСА ЗМАГАНЬ 

Дистанція 21км 

Траса змагань для дистанції 21,0975 км прокладена по м. Кривий Ріг. 

Покриття траси: 100% асфальт. 

Траса змагань для дистанції 21,0975 км проходить в 4 кола . 

Одне коло – 5,27 км 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=tqvuoptotunwkurj 

 

Траса: старт: Квітковий годинник, проспект Металургів – площа Горького – 

Волгоградська вулиця – розворот ліворуч навпроти Волгоградська вулиця, буд 52 – 

Волгоградська вулиця – площа Горького – проспект Металургів – поворот праворуч 

на вулицю Героїв АТО – вулиця Героїв АТО – ліворуч на Свято-Георгіївську вулицю 

– Свято-Георгіївська вулиця – ліворуч на вулицю Володимира Бизова – вулиця 

Володимира Бизова – ліворуч на проспект Металургів – проспект Металургів – 

Квітковий годинник. 

4 кола – фініш Квітковий годинник проспект Металургів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=tqvuoptotunwkurj
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Дистанція 5км та 10км 

Траса змагань для дистанції 5км та 10км прокладена по м. Кривий Ріг. 

Покриття траси: 100% асфальт. 

Траса змагань для дистанції 5км проходить в 1 коло, для 10 км в 2 кола траси для 

5км. 

 

 
 

Траса для 5 км: старт: Квітковий годинник, проспект Металургів – площа Горького 

– Волгоградська вулиця – розворот ліворуч навпроти Волгоградська вулиця, буд 56 – 

Волгоградська вулиця – площа Горького – проспект Металургів – поворот праворуч 

на вулицю Героїв АТО – вулиця Героїв АТО – ліворуч на Свято-Георгіївську вулицю 

– Свято-Георгіївська вулиця – ліворуч на вулицю Володимира Бизова – вулиця 

Володимира Бизова – ліворуч на проспект Металургів – проспект Металургів – 

Квітковий годинник.  

10км – 2 кола 
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Дистанція «Кубок Шкіл» 

Траса змагань для дистанції «Кубок Шкіл» прокладена по м. Кривий Ріг. Покриття 

траси: 100% асфальт. 

Траса змагань для дистанції 1,2км (4*300м) проходить в 1 коло 

 

 
 

Траса для «Кубок Шкіл» («Шкільна Миля»): старт: Квітковий годинник, проспект 

Металургів– розворот ліворуч –на вулицю Героїв АТО – вулиця Героїв АТО – ліворуч 

– Хабаровська вулиця – ліворуч – вулиця Володимира Бизова – ліворуч – проспект 

Металургів – фініш Квітковий годинник, проспект Металургів. 

 

Дистанції 100 м та 200 м для дітей 

Траса змагань для дистанції 100м та 200м прокладена по м. Кривий Ріг. Покриття 

траси: 100% асфальт. 

Траса змагань для дистанції 100м та 200м. проходить по пр.Металургів від 

перехрестя з вулицею Володимира Бизова до фінішної арки 
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12 ПУНКТИ ХАРЧУВАННЯ ТА ГІДРАТАЦІЇ 

Для маршруту 21км : 

Пункти гідратації та харчування розміщені на 2,2 км, 4,2км, 7,3км, 9,3км, 12,4км, 

14,4км, 17,5км, 19,5км і на фініші 

Туалети розміщені на точці розвороту на 2,2км, і на фініші. 

 

13 УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ 

13.1 Результати забігів на 21км, 10км та 5км, фіксуються за допомогою 

чіпової системи RaceResult . 

13.2 На кожній дистанції судді фіксують результат перших 3 фіналістів, які 

будуть опубліковані на сайті https://www.raceresult.com/en-ru/home/index.php 

13.3 Визначення переможців та призерів забігів відбувається за протоколом 

суддів-хронометристів. 

13.4 Нагородження: 

➢ Сталевий забіг 21км  чоловіки, жінки - абсолютна категорія, 1-3 місце 

призи від партнерів заходу. 

Вікові групи – призи від партнерів заходу: 

➢ 40-49р 

➢ 50-59 

➢ 60+ 

➢ дистанції 10 км чоловіки, жінки – абсолютна категорія, 1-3 місце – 

призи від партнерів заходу. 

➢  забіг 5км – п’ятірка, чоловіки, жінки – абсолютна категорія, 1-3 місце – 

призи від партнерів заходу. 

➢ Кубок Шкіл, 1-3 місце (2 категорії – середні класи, старші класи,) –

Пам’ятні кубки 

➢ 100м – Дитячі забіги, хлопчики, дівчата, 1-3 місце – подарунки від 

партнерів/спонсорів; 

✓ Нагородження в забігу відбувається виключно з реєстрації учасника; 

✓ Сувенірні медалі фінішера заходу отримують перші 1000 зареєстрованих 

та тих, хто фактично прийняв участь у заході в категоріях: Сталевий забіг 21км , забіг 

10км , забіг 5км, кубок шкіл, дитячі забіги. 

 

14 ФІНАНСОВІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

14.1 Витрати по відрядженню команд – за рахунок відряджуючих організацій. 

14.2 Реєстрація  

14.2.1. Вартість реєстрації на дистанції 21км, 10км, 5км, коштує: 

✓ з 01.09.21р по 01.10.21р – 200грн. 

✓ з 10.10.21р по 13.10.21р – 250грн 

14.2.2. Реєстрація на шкільні та дитячі забіги – 50грн. 

 

15 ПРОТЕСТИ І ПРЕТЕНЗІЇ 

15.1 Протести. 

15.1.1 Учасник має право подати протест, що впливає на призове місце в 

абсолютній першості, в день заходу, протягом 30 хвилин після оголошення 

https://www.raceresult.com/en-ru/home/index.php
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попередніх результатів. Протести подаються в секретаріат на ім'я головного судді і 

розглядається суддівською колегією, до складу якої входять головний суддя, старший 

суддя стартовою - фінішної бригади і головний секретар. 

15.1.2 Протест приймається лише після сплати у розмірі 200грн.У разі 

задоволення протесту, кошти повертаються разі відхилення протесту, кошти не 

повертаються. 

15.2 Претензії.  

15.2.1 Учасник має право подати претензію протягом 24годин після 

закінчення заходу. Претензії відправляються на електронну адресу: 

running111atmosphere@gmail.com.  

При подачі претензії необхідно вказати наступні дані:  

➢ прізвище та ім'я (анонімні звернення не розглядаються);  

➢ суть претензії, в чому полягає претензія;  

➢ підстави для претензії (фотографії, особистий секундомір, суб'єктивна 

думка та ін.). 

15.2.2 Комісія у строк 24 години, з моменту отримання претензії, готує 

офіційну відповідь, яка направляється на електронну адресу, з якої була подана 

претензія. 

15.2.3 Приймаються претензії виключно тільки ті, які не можуть вплинути 

на результати змагань. 

15.2.4 Претензії та протести приймаються тільки від учасників. 

 

16 БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

16.1 Усі зареєстровані учасники змагань самостійно несуть відповідальність 

за власне життя та здоров’я. При отриманні стартового пакету, учасник зобов'язаний 

підписати заяву, відповідно до якої він повністю знімає відповідальність з 

організаторів за свій фізичний стан до змагань, за можливий збиток здоров'ю, 

отриманий під час змагань, а також за стан здоров'я після змагань (зразок додається). 

Медичне обслуговування в процесі змагань здійснює чергова бригада медичної 

допомоги, яку забезпечує Організатор.  

16.2 Медичну допомогу можна буде отримати при необхідності на фініші 

дистанції. Учасник, що потребує допомоги може звернутися безпосередньо або через 

волонтерів або організаторів.  

16.3 Зняття з дистанції може здійснювати медичний персонал, організатори, 

судді по необхідності (якщо учасник заважає іншим учасникам в проходженні 

дистанції і порушує правила забігу). 

16.4 Учасники зобов'язані дотримуватися Правил дорожнього руху України і 

особисто несуть відповідальність за власну безпеку під час участі у заході. 

16.5 Кожен учасник самостійно долає всю дистанцію і несе повну 

відповідальність за ризик пов'язаний з участю у змаганнях. 

16.6 Стартовий номер має бути прикріплений на грудях учасника і бути добре 

помітним. Під час подолання всієї дистанції забороняється знімати, складати, 

закривати номер чи логотип партнера на ньому. 

16.7 Учасник повинен бігти тільки по трасі дистанції, слідуючи розмітці 

траси. 

mailto:running111atmosphere@gmail.com
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16.8 Учасник повинен підкорятися вимогам організаторів, суддів, контролерів 

та маршалів, медичних працівників. В іншому випадку учасник знімається зі змагань. 

16.9 Учасник підтверджує, що стан свого здоров'я перевіряв регулярно, 

фізично здатний до участі в змаганнях і не має жодних протипоказань. 

16.10 Організатори, спонсори, партнери не несуть відповідальності за фізичні 

травми, ушкодження, будь-які збитки, які учасник поніс до, під час або після 

проведення змагань. 

16.11 Захід буде проведено за будь-яких погодних умов. 

16.12 Своєю участю учасник підтверджує, що ознайомився, зрозумів і 

погодився з усіма правилами проведення заходу, порушення яких може призвести до 

дискваліфікації учасника. 

 

17 ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

17.1 Кожен учасник змагань дає свою власну письмову згоду на використання 

його особистих даних, фото-, відео-, аудіо матеріалів з його участю для рекламної 

діяльності або в інших цілях організаторами без узгодження з ним і без права повного 

чи часткового відшкодування в будь-якому вигляді. 

 

18 ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

18.1 Детальна інформація про захід (анонси, регламент, інформація про забіг, фото 

і відео звіт) буде розміщена на ресурсі забігу 

18.2 За інформацію на інших інформаційних ресурсах, оргкомітет змагань 

відповідальності не несе. 

 

19 КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ 

19.1 Гаряча лінія Оргкомітету змагань – тел. 096 003 0044; 

email: running111atmosphere@gmail.com 
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ДОДАТОК №1 (ЗРАЗОК) 

 

ЗАЯВА-ВІДМОВА УЧАСНИКА ВІД ПРЕТЕНЗІЙ, ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОДАВАТИ 

СУДОВИЙ ПОЗОВ ТА ДОЗВІЛ ПУБЛІКАЦІЇСТАРТОВИЙ №_____________  

Вважаючи за необхідну умову допуску до участі у будь-якому із змагань, організатором яких 
виступає ГО «Бігова атмосфера» та пов'язаних із ними заходах ("Заходи") та/або іншій діяльності, 
Я (прізвище та ім’я учасника повністю) 

________________________________________________________________________________ 

що нижче підписався(-лася), визнаю, усвідомлюю та погоджуюсь, що: 

1. Ризик травми та/або смерті від діяльності, пов'язаної із Заходом, є високим, і включає, 
зокрема: (I) інфаркт; (II) вірогідність  тривалого паралічу та/або смерті; (III) вивихи; (IV) 
розтягнення; (V) переломи; (VI) опіки та обмороження; (VII) синдром перевантаження; 
(VIII) травми, спричинені транспортними засобами; (IX) укуси тварин та / або комах; (Х) 
контакт із отруйними рослинами; (XI) аварії, пов'язані, але не обмежені бігом, пішою 
ходьбою, греблею, сходженням вгору, їздою на велосипеді, ходьбою на лижах, снігоступах, 
поїздками на човні, вантажівці, автомобілі або інших засобах; (XII) утоплення (XIII) 
неповне утоплення. Вважаючи те, що визначені правила, обладнання та особиста 
дисципліна можуть зменшити такий ризик, ризик смерті або серйозних травм, проте, існує; 

2. Після повного ознайомлення із заходом, я свідомо і добровільно допускаю і приймаю дані 
ризики, як відомі, так і невідомі, а також беру на себе повну відповідальність і всі ризики 
за свою участь у даному заході; 

3. Добровільно погоджуюся дотримуватися зазначених та загальноприйнятих умов участі. 
Проте, якщо я помічу будь-яку особливу та/або значну небезпеку під час моєї присутності 
або участі, я відсторонюся від участі і донесу інформацію про дану небезпеку до відома 
відповідальної особи; 

4. Я, від свого імені і від імені моїх спадкоємців, правонаступників, особистих представників 
та/або близьких родичів, надалі ВІДМОВЛЯЮСЯ, ЗВІЛЬНЯЮ і ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ НЕ 
ПОДАВАТИ ПОЗОВІВ ПРОТИ ГО «Бігова атмосфера» , посадових осіб, керівників, 
представників, офіційних осіб, директорів, агентів та/або співробітників, підрозділів та/або 
правонаступників, а також їх незалежних підрядників, фінансуючих установ, спонсорів, 
рекламодавців, волонтерів і, у відповідних випадках, власників та орендодавців приміщень, 
що використовуються для проведення Заходу (разом іменовані "Особи, що звільнені від 
відповідальності", надалі - "Особи"), стосовно будь-яких і всіх травм, каліцтв, смерті та/або 
збитку або пошкодження, нанесених мною людині або власності у зв'язку з участю в даному 
Заході. Я надалі погоджуюся відшкодувати збитки, надати захист та звільнити від претензій 
Осіб щодо будь-яких збитків, відповідальності, витрат, претензій або ушкоджень, у зв'язку 
із моєю участю або залученістю до діяльності та заходів, організованих і фінансованих ГО 
«Бігова атмосфера»або пов'язані із даним Заходом. 

5. Я засвідчую і підтверджую, що, я старше 16 років, не маю жодних захворювань, травм і вад, 
які могли б перешкоджати безпечній участі у Заході, і що я фізично здоровий(-а) і достатньо 
підготовлений(-а) для участі у всіх діяльностях, пов'язаних із Заходом. Моя участь у 
діяльностях і заходах, організованих або фінансованих ГО «Бігова атмосфера» є цілком 
добровільною. 

6. Я погоджуюсь на надання першої допомоги та іншого медичного лікування у разі травми 
або хвороби і цим звільняю Осіб від будь-якої можливої відповідальності або претензій, що 
виникають внаслідок такого лікування. 

7. Особи зберігають за собою право на свій власний розсуд відкладати, скасовувати або 
змінювати Захід у зв'язку із погодними умовами, стихійним лихом або іншими чинниками, 
що не контролюються Особами і які можуть вплинути на здоров'я і/або безпеку учасників. 
Відшкодування витрат не надаватиметься. 

8. Я безповоротно надаю Особам необмежений дозвіл на використання, відтворення, продаж 
і розповсюдження будь-яких фотографій, зображень, відеозаписів, кінофільмів, записів або 
будь-якого іншого зображенням мене чи моєї участі у Заході або пов'язаній діяльності з 
будь-якою метою на необмежений термін, і тому я розумію, що не маю права на 
компенсацію. 
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9. Цим я безповоротно і повністю надаю Особам дозвіл безоплатно знімати, робити 
відеозаписи та інші записи діяльності вищеназваного учасника (зазначеного тут як "я", 
"мене", "моє") у Заході, і надалі транслювати, продавати , розповсюджувати та іншим чином 
використовувати вищезгадане у будь-який спосіб, який Особи вважатимуть за доцільний. 
Такий дозвіл включає надання Особам необмеженого і безвідкличного права, 
використовувати, відтворювати або транслювати моє ім'я, прізвище, образ, подобу, голос, 
фотографію, оригінал підпису і біографічну інформацію у зв'язку із Заходом без будь-якого 
роду компенсації для мене.  

10. Я визнаю, що Особи та їх представники мають необмежене авторське право, право 
використовувати, повторно використовувати, публікувати, перевидавати, транслювати та 
іншим чином розповсюджувати зображення або інформацію про мене і всієї або будь-якої 
частини змагання, де я можу з'явитися, у будь-яких без винятку радіо-, мережевих, 
кабельних та місцевих телевізійних програмах, а також у будь-яких друкованих матеріалах 
і в усіх інших форматах або засобах масової інформації (в тому числі електронних), нині 
відомих або в подальшому розроблених  на необмежений термін, і без надання мені 
компенсації. Вважаючи це умовою допуску до участі у Заходах, я погоджуюся не подавати 
позову в суд і звільнити Осіб від усіх теперішніх та майбутніх претензій відносно моєї 
участі у Заходах, що можуть бути висунуті мною, моєю сім'єю, спадкоємцями нерухомості 
або правонаступниками. 

11. Відповідно до п. 6 ст. 6 та п ГО «Бігова атмосфера».1.1. ст. 11 Закону України «Про захист 
персональних даних», надаю згоду та дозвіл ”на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, 
зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, 
реалізацію, передачу), знеособлення персональних даних, у тому числі конфіденційної 
інформації про мою освіту, адресу, дату та місце народження, стаж роботи (загальний, на 
державній службі та в органах місцевого самоврядування). Наведена вище інформація 
також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також 
в інших випадках прямо передбачених законодавством. 

 
Я ОЗНАЙОМИВСЯ(-ЛАСЯ) ІЗ ДАНОЮ УГОДОЮ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РИЗИКУ, В ПОВНІЙ МІРІ РОЗУМІЮ  УМОВИ І ТЕ, ЩО 
Я ВІДМОВЛЯЮСЯ ВІД ОСНОВНИХ ПРАВ ШЛЯХОМ ЇЇ ПІДПИСАННЯ, І ПІДПИСУЮ ДАНУ 
УГОДУ ДОБРОВІЛЬНО І БЕЗ ПРИМУСУ.  
Підпис ____________________ дата ________________________________________________ 

 

КОНТАКТНА ОСОБА ПРИ НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ (обов'язково) Ім'я, телефон 
_____________________________________________________________________________
 
 
Номер телефону _______________________ 
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Додаток 2   

СХЕМА ПЕРЕКРИТТЯ ТРАСИ ДЛЯ 21 КМ 

 


