
Regulamin Biegu charytatywnego  –„ Bieg dla Mikusia”  17 luty 2019 
 

ORGANIZATOR: 

Klub biegowy „SPARTAN TEAM” 

Karol Nowakowski (796-243-241, koski.trenuje@gmail.com) 

Patron Honorowy Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia 

BIURO ZAWODÓW: 

Zalew Zielona ul. Stawowa, Kalety.  

Godziny otwarcia: 17 luty 2019, 9:00 -11:30 

(po godzinie 11:30 odebranie pakietu startowego będzie niemożliwe). 

TERMIN I MIEJSCE: 

Termin: 17 luty 2019r. 

Start i Meta: Zalew Zielona, Plaża Zielona, Kalety. 

Godzina: bieg główny 12:00, biegi dla dzieci od godziny 11:00 

Trasa: bieg główny 6km (osoby od 16 r.ż.), biegi dla dzieci około 200m,400m,800m. 

UCZESTNICTWO: 

Bieg jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas wolny na świeżym powietrzu, 

a także poprzez swoją aktywność pomóc innym. Całość  wpisowego przeznaczona jest na pomoc w 

leczeniu Mikołajowi Smol. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/ (również dzieci) i uiścić opłatę startową oraz podpisać 

oświadczenie – w dniu zawodów, w biurze (w przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie 

podpisuje rodzic lub opiekun). Każda osoba startuje na własną odpowiedzialność, organizator nie 

zapewnia opieki medycznej w trakcie trwania zawodów. Pierwsze 200 osób otrzyma medale (ta 

liczba może się zwiększyć w zależności od zainteresowania biegiem). Warunkiem otrzymania 

medalu jest ukończenie biegu. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestnika w 

czasie trwania zawodów. W biegu głównym jak również w biegu dla dzieci mogą wziąć udział 

tylko osoby, które podpiszą odpowiednie oświadczenie w biurze zawodów (w przypadku dzieci-

rodzic lub opiekun). 

ZGŁOSZENIA DO BIEGU: 

Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony internetowej 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/ (także dzieci). 

W dniu zawodów nie ma możliwości zapisania się! Biuro będzie wyłącznie służyło do odebrania 

numerku i podpisaniu oświadczenia, po godzinie 11:30 biuro zawodów będzie zamknięte. 

Dzieci do godziny 10.30. 

NAGRODY: 

W klasyfikacji open nagrody rzeczowe (miejsca 1-3). 

W klasyfikacji wiekowej (miejsca 1-3) dyplomy  

W klasyfikacji dzieci słodkie upominki. 

BEZPIECZEŃSTWO: 

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas trwania imprezy 

biegowej, stosowania się do wszystkich poleceń Organizatora. Każdy zawodnik biegnie na własną 

odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji 

zdrowotnych uczestników jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego 

przebiegnięcia. 

 

PROTESTY I UWAGI: 

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji należy składać w formie pisemnej do Organizatora 



do godziny 13:00. 

ZAKOŃCZENIE: 

Zakończenie „BIEGU DLA MIKUSIA” połączonego z dekoracją nastąpi około godz 13:15. 

Dekoracje dzieci nastąpią bezpośrednio po biegu. 

KLASYFIKACJA: 

Prowadzona będzie klasyfikacja open kobiet i mężczyzn jak również kategorie wiekowe. 

Każdy zawodnik z podium otrzyma pamiątkowy dyplom. 

Kobiety: Mężczyźni: 

16-19 16-19 

20-29 20-29 

30-39 30-39 

40-49 40-49 

50 i wyżej 50 i wyżej 

Klasyfikacja dzieci: 

- dystans około 200m do 6lat (2013 i młodsi) 

- dystans około 400m 7-10lat (roczniki 2009-2012) 

- dystans około 800m 11-15lat (roczniki 2004-2008) 

OPŁATA STARTOWA: 

Do dnia 31.01.2019r opłatę należy wpłacać w formie wpłaty na 

https://www.siepomaga.pl/mikolaj-smol  Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na 

koski.trenuje@gmail.com 

Bieg główny – 30,00zł 

Biegi dla dzieci – 10,00 zł 

Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Cała kwota wpisowego jest przeznaczona na 

leczenie Mikołaja. 

Wpisowe obejmuje: 

- medal pamiątkowy (pierwsze 200 osób) 

- posiłek regeneracyjny i ciepły napój po biegu 

W dniu zawodów nie ma możliwości zapisów. 

Od 1 lutego 2019 wpisowe będzie wpłacane na inne konto, o czym poinformujemy. 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

2. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy podczas trwania 

zawodów, 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć 

wykonanych podczas trwania imprezy, 

4. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora, 

5. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 

informacyjnych i reklamowych imprezy, 

6. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani, 

7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego 

przestrzegania 

OSTATECZNA INTERPRETACJA: 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu. 

Ostateczna wersja regulaminu powstanie nie później niż 7 dni przed zawodami. 

mailto:koski.trenuje@gmail.com

