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REGULAMIN 

Biegu Mikołajkowego 

04.12.2022r. 

 
I. Cel imprezy: 

1. Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa gminy Pobiedziska, 

2. Promocja Miasta i Gminy Pobiedziska w Powiecie Poznańskim, 

3. Popularyzacja biegania jako formy aktywnego trybu życia, 

4. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play. 

II. Organizator: 

Organizatorem Biegu Mikołajkowego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. 

Różana 4a, 62-010 Pobiedziska (zwany dalej Organizatorem). 

 

III. Termin i miejsce: 

1. Bieg odbędzie się w niedzielę 4 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00. Miejsce startu biegów 

zlokalizowane jest przy Skansenie Miniatur przy ul. Fabrycznej 68 w Pobiedziskach 

2. Organizator nie przewiduje strzeżonego parkingu dla uczestników biegu. 

IV. Długość trasy: 

1. Trasa Elfów: 

 Start biegu 10:00 – dzieci w wieku do 4 lat (200m) – rocznik od 2018 

 Start biegu 10:10 – dzieci w wieku 5-6 lat (200m) – rocznik 2016-2017 

 Start biegu 10:20 – dzieci w wieku 7-8 lat (400m) – rocznik 2014-2015 

 Start biegu 10:30 – dzieci w wieku 9-10 lat (400m) – rocznik 2012-2013 

 Start biegu 10:40 – dzieci w wieku 11-12 lat (400m) – rocznik 2010-2011 

 Start biegu 10:50 – dzieci w wieku 13-15 lat (600m) – rocznik 2007-2009 

2. Trasa Mikołajkowa: start biegu 11:00 (5 km), prowadzi dookoła jeziora i liczy dwa 

okrążenia. 

V. Klasyfikacja: 

1. Trasa elfów – klasyfikacja dzieci: 

1) dzieci w wieku do 4 lat 

2) dzieci w wieku 5-6 lat 

3) dzieci w wieku 7-8 lat 

4) dzieci w wieku 9-10 lat 
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5) dzieci w wieku 11-12 lat 

6) dzieci w wieku 13-15 lat 

2. Trasa mikołajkowa – klasyfikacja kobiet: 

1) Kobiety w wieku 16-29 

2) Kobiety w wieku 30-39 

3) Kobiety w wieku 40-49 

4) Kobiety w wieku 50-59 

5) Kobiety w wieku 60+ 

3. Trasa mikołajkowa – klasyfikacja mężczyzn: 

1) Mężczyźni w wieku 16-29 

2) Mężczyźni w wieku 30-39 

3) Mężczyźni w wieku 40-49 

4) Mężczyźni w wieku 50-59 

5) Mężczyźni w wieku 60+ 

 

VI. Uczestnictwo: 

1. Wpisowe za udział w Biegu jest płatne 30 zł. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów: 

w dniu 2-3 grudnia 2022r. od 10:00 do 16:00 w Skansenie Miniatur przy ul. Fabrycznej 

68 w Pobiedziskach lub 4 grudnia 2022r. w godzinach od 8:00 do 10:50 w biurze 

zawodów.   

3. W Biegu można uczestniczyć bez względu na wiek. 

4. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego 

na udział w Biegu. 

VII. Zgłoszenia: 

1. Płatności elektroniczne: „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, 

NIP:7661821861. 

2. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/wydarzenia-biegowe oraz w wniesienie opłaty 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2022r.  

3. Organizator nie będzie przyjmował dodatkowych zapisów w biurze zawodów w dniu 4 

grudnia 2022 r.  

4. Każdy uczestnik po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przekierowany zostanie na 

stronę płatności elektronicznej oraz poinstruowany o sposobie dokonania opłaty 

startowej.  
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5. Po zatwierdzeniu wpłaty elektronicznej uczestnik zostanie umieszczony na liście 

startowej biegu.  

6. Organizator nie odpowiada za błędy elektronicznego systemu opłat oraz bankowości 

elektronicznej.  

7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

8. Limit uczestników Biegu wynosi 250 osób. 

 

VIII. Zasady bezpieczeństwa: 

1. Wszyscy uczestnicy muszą stawić się w strefie startowej nie później niż 10 minut przed 

rozpoczęciem biegu. 

2. Uczestnicy biegu są zobowiązaniu do przestrzegania należytej ostrożności na całej trasie 

biegu. 

3. Organizator nie zaleca korzystania z urządzeń odtwarzających muzykę przez uczestników 

i nie podnosi odpowiedzialności za żadne incydenty spowodowane korzystaniem z tych 

urządzeń. 

VIII. Nagrody i świadczenia dla zawodników: 

1. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny oraz ciepły napój każdemu uczestnikowi, 

który zgłosił swoje uczestnictwo. 

2. Organizator zapewnia pakiet startowy, na który składa się numer startowy z chipem i 

pamiątki oraz medal po ukończeniu biegu. 

3. Organizator zapewnia czapki, które zostaną rozdane każdemu uczestnikowi przed 

rozpoczęciem Biegu. 

IX. Postanowienia końcowe:  

1. Bieg Mikołajkowy jest organizowany dla osób pełnoletnich, jak również dla nieletnich. 

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.  

3. W Biegu może uczestniczyć każda osoba, która dokona zgłoszenia oraz zrealizuje 

płatność. 

4. Wszyscy uczestnicy startują na własny koszt i na własną odpowiedzialność.  

5. Bieg odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na warunki atmosferyczne. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego do warunków pogodowych 

ubioru. 

7. Zdeklarowanie swojego uczestnictwa w Biegu jest równoznaczny z zapoznaniem się z 

regulaminem Biegu i jego akceptacją oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, promocyjnych 

i uczestnictwa w wydarzeniu Bieg Mikołajkowy zgodnie z art. 61 ust. 1 i 7 
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Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, a także art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego 1994 r. (dz. U. 2017 poz. 880 z późn. zm.). 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora Biegu.  

 


