
Regulamin I Mikołajkowego Biegu Charytatywnego dla Stasia Skrzypczaka

I. Cel imprezy:
- charytatywna zbiórka pieniędzy na leczenie glejaka mózgu
zdiagnozowanego u Stanisława Skrzypczaka
- propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia
- promowanie dobroczynności i wspierania chorych osób

II. Termin i miejsce

Bieg odbędzie się 10 grudnia 2022 roku o godzinie 11:00 ze startem i metą przy
starym młynie ul. Browarna 43 w Poznaniu.

III. Organizatorem biegu jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w
Lesznie

IV. Bieg – dopuszczony jest także marsz – odbędzie się na dystansie około 5
kilometrów, po terenach leśnych, oznakowaną przy pomocy taśmy trasą.

V. Udział w biegu/marszu może wziąć każdy, bez względu na wiek. Nie będzie
prowadzony pomiar czasu ani klasyfikacja pod względem zajętych miejsc.

VI. Limit uczestników Organizator ustala na 500 osób, a limit czasu na pokonanie
trasy na: 45 minut dla biegaczy i 75 minut dla pokonujących trasę marszem.

VII. Każdy uczestnik zgłaszając się do udziału w imprezie oświadcza, że bierze w niej
udział na własną odpowiedzialność, że będzie brał pod uwagę ewentualne trudne
warunki spowodowane aurą. Pełną odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie
ponoszą ich pełnoletni opiekunowie .

VIII. Wpisowe wynosi minimum  30 złotych (nie ma górnego limitu wysokości
wpisowego). Opłaty można dokonać pod adresem https://zrzutka.pl/hje5rx/s/bieg
(wpisując imię i nazwisko uczestnika) z powiadomieniem Organizatora – adres e-mail
bejmydlastasia@gmail.com lub gotówką w dniu biegu w Biurze biegu, które będzie
czynne od godziny 10:00 w pobliżu miejsca startu i mety, na terenie działek ROD
„Nowy Młyn” przy ul. Browarnej 39 w Poznaniu.

IX. Zapisy elektroniczne prowadzi Maratończyk – Pomiar czasu poprzez stronę:
https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bejmy-dla-stasia

X. Każdy uczestnik otrzyma :

- numer startowy

- ciepły napój oraz butelkę wody mineralnej na mecie

- ciepły posiłek

https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bejmy-dla-stasia


- dyplom uczestnictwa

Pracujemy również nad tym, by każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy

XI. W ramach imprezy odbędzie się także bieg dla dzieci na dystansie około 400
metrów. Udział w nim mogą wziąć udział dzieci do 12 lat. Zapisy do biegu dzieci będą
prowadzone w Biurze imprezy od godziny 10-tej 10 grudnia 2022 roku. Start do biegu
nastąpi o godzinie 12:15. Wpisowe wynosi nie mniej niż 15 złotych i należy je wpłacić
gotówką w Biurze. Każdy uczestnik biegu dziecięcego otrzyma numer startowy,
dyplom uczestnictwa i słodki upominek.

XII. Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie rozstrzyga Organizator.

XIII. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.


