
REGULAMIN IV BIEGU NOWOROCZNEGO v. 2 

1. Organizator  

• grupa biegowa Biegamy Razem Władysławowo; 

• Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie. 

 

2. Cel imprezy  

• pokonać dystans 10 lub 5 km (dystans do wyboru przez uczestnika);  

• wybrany dystans można pokonać biegiem lub marszem, dopuszcza się udział amatorów

 Nordic Walking z własnym sprzętem;  

• popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;  

• promocja biegania wśród mieszkańców gminy Władysławowo;  

• promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych gminy Władysławowo;  

• integracja środowisk biegowych;  

• dobra zabawa w przyjacielskim gronie.  

 

3. Termin i przebieg trasy  

• przyjmowanie oświadczeń od uczestników biegu i sprawdzenie numeru na liście startowej w 

KLUB SOLAR – Władysławowo wejście na plażę nr 1 (ul. Hryniewieckiego - koło portu). Biuro czynne 

od godz. 8:00 do 9:30 w dniu 05.01.2019 r. (sobota);  

• start biegów 05.01.2019. godzina 10:00 (godzina startu może ulec niewielkim zmianom z 

uwagi na wprowadzenie nowego rozkładu jazdy PKP). 

 

4. Warunki uczestnictwa  

W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy:  

• dokonali zgłoszenia oraz opłacili wpisowe bez względu na długość trasy i wiek uczestnika w 

kwocie 25 zł/osoba do dnia 23.12.2018 r. na stronie: elektronicznezapisy.pl;  

• nie przewiduje się zwrotu wpłaconego wpisowego; 

• własnoręcznie podpiszą i złożą w biurze zawodów oświadczenie o zdolności do udziału w IV 

BIEGU NOWOROCZNYM;  

•  wymagane jest posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej w celu potwierdzenia 

wieku uczestnika;  

• wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia organizatora;  



Pamiętajcie Ideą biegu nie jest wyścig. Nie liczy się kto dobiegnie pierwszy do mety, a jedynie 

wspólna zabawa. 

5. Zgłoszenia  

•  nie ma możliwości zapisów do biegu w dniu startu;  

•  liczba uczestników jest ograniczona do 150 osób;  

• Zapisy elektroniczne ruszają 6.12.2018 r.  

 

6. Pomiar czasu  

•  z uwagi na ideę biegu organizator nie przewiduje pomiaru czasu, liczy się sam udział w biegu 

oraz dobra zabawa.  

 

7. Nagrody  

• każdy zapisany uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal;  

• Każdy nr startowy bierze udział w loterii fantowej. 

 

8. Postanowienia końcowe  

• wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin;  

• organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym uczestnikiem wywiadu, 

robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub 

transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne;  

•  organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. 

Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie ich w mediach, na stronach 

internetowych, w prasie, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością 

organizatora;  

• organizator zapewnia opiekę medyczną;  

• organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy;  

• po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek;  

• bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe;  

• zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;  

• startujący w biegach mają bezwzględny obowiązek zachowania zasad fair-play;  

• w kwestiach spornych nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator;  

• organizator ma prawo do zmian w regulaminie.  

ZAPRASZAMY 


