
 

 

REGULAMIN 
"Biegniemy dla WOŚP!" 

 
I. CELIMPREZY: 

 Pomoc przy zbiórce pieniędzy na cele FundacjiWOŚP 
 Wspieranie akcjicharytatywnych 

 Promowanie dobroczynności oraz upowszechnianiezdrowegostylużycia 
 

II. ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Bieg Piastów 
Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba 
Tel. (+48) 75 717 33 38, NIP: 611-01-55-623 
e-mail:zawodnicy@bieg-piastow.pl,biuro@bieg-piastow.pl 

 
III. MIEJSCE I TERMINZAWODÓW: 
Miejsce:Ośrodek Narciarstwa Biegowego "Jakuszyce", Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba. 
Termin: Niedziela 30 Styczeń 2022 r. 

 

IV. TRASA: 
1. Start i meta przy PolanieJakuszyckiej 
2. Startindywidualny.Możliwość startu od godziny08:30-11:30 
3. Na trasie będzie obowiązywał limit czasowy13:00 
4. Trasabędzie przebiegać na dystansie 6 km, techniką klasyczną(Załącznik nr2) 
5. Trasabędzieoznakowanakoloremżółtym,trasęzalecasiępokonaćzgodniezjejkierunkiem. 

 
V. ZASADYUCZESTNICTWA: 
1. Impreza ma charakterotwarty. Każdyzuczestnikówjestzwycięzcą. 
2. Uczestnikiemmożebyćkażdaosoba która zarejestruje się dobiegu. 
3. Osoby,które w dniu startu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, zobowiązane są do posiadania 
zgody na udział od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem. Wzór zgody stanowiZałącznik 
nr 1.Warunkiem dopuszczenia do startu  jest obecność rodzica lub  opiekuna prawnego, wraz        z 
dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika w biurzezawodów. 
4. Uczestnictwo w biegu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych   osobowych,   użycie   wizerunku    zawodnika    przez    Stowarzyszenie    Bieg    Piastów   
wwydawnictwach,podczastransmisjitelewizyjnej,radiowejiinternetowejorazwinnychmediach.Wskazaneje
st ubezpieczenie się na własnykosztod następstw nieszczęśliwychwypadków. 
5. Ze względu na ograniczenia związane z organizowaniem imprez podczas biegu oraz pracy biura 
numerów będą obowiązywały aktualne obostrzenia dot. Covid-19 narzucone przezrząd. 

 

VI. ZGŁOSZENIA: 
1. Zgłoszenia przyjmowanesą: 
- wformieelektronicznejpoprzezformularzzgłoszeniowyumieszczonynastroniewww.bieg-piastow.pl 
- bezpośrednio w biurze wydawanianumerów 
- zgłoszenia telefoniczne nie będąprzyjmowane 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialnościzaniekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie. 
Karta zgłoszenia bez podpisu jest uznanazanieważną. 
3. Opłatę startową należy uiścić w biurze zawodów (datek min. 40zł) 
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Cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany Fundacji WOŚP. 
 

Każdy uczestnik otrzymuje: 
 numerstartowy 
 medalpamiątkowy 
 ubezpieczenie NNW 

 profesjonalną obsługęmedyczną 
 

VII. WYDAWANIENUMERÓWSTARTOWYCH: 
Jakuszyce (przy kontenerach biurowych Stowarzyszenia Bieg Piastów) 

Sobota 29.01.2022 r. w godzinach 09:30 – 13:00 

Niedziela 30.01.2022 r. w godzinach 8:00 – 11:30 

 
VIII. POZOSTAŁEINFORMACJE: 
1. W przypadku złych warunków pogodowych/braku śnieguorganizator zastrzegasobie możliwość 

odwołania, zmiany lub skróceniadystansu. 
2. Zawodnicy mają obowiązek szanować środowisko naturalne! Bezwzględnie zabrania się 

zanieczyszczać trasy biegu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na 
trasiezawodów. 

3. Organizatorzapewnia ochronę danych osobowychzawodnikówzgodnie z wymogami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danychosobowych. 

4. OrganizatorBieguzastrzegasobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest 
poinformować wszystkichuczestnikóww formiekomunikatówustnych i pisemnych 
wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciemimprezy. 

Integralną częścią regulaminu stanowi załącznik nr 1 
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
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