
Odkryj z nami niezwykłą historię Monte Cassino.  
Pobiegnij ku chwale ponad tysiąca poległych Polaków oddając cześć ich pamięci. 

 
ZASADY  UCZESTNICTWA  W  TREKKINGU  SZLAKIEM 
WALK  POLSKICH  ŻOŁNIERZY  I  BIEGU  CASSINO  2016 

1 Program pobytu w Cassino (z własnym dojazdem i zakwaterowaniem) obejmuje: w sobotę 
21 maja trekking szlakiem walk polskich żołnierzy, wizytę w Opactwie Benedyktynów, a w 
niedzielę 22 maja bieg uliczny oraz zwiedzanie Muzeum Historycznego. Uczestniczyć w 
programie na równych zasadach mogą również osoby, które nie będą startowały w biegu. 
Szczegółowy program na stronie www.biegstulecia.pl w zakładce Monte Cassino. 
2 Osoby zamierzające skorzystać z transportu lub zakwaterowania w Cassino proszone są 
o nawiązanie kontaktu mailowego z: biuro@biegstulecia.pl lub telefonicznego 601 36 35 02 
w terminie do końca marca. 
3 Osoby, które chcą wziąć udział w trekkingu lub biegu bądź w obu wydarzeniach 
muszą zarejestrować się poprzez stronę biegstulecia lub bezpośrednio przez datasport i 
dokonać opłatę; bez niej zgłoszenie nie jest ważne. Termin – do 30 kwietnia. Opłata w 
wysokości 100 zł jest jednakowa dla wszystkich osób i obejmuje:  

A. polski okolicznościowy numer udziału w wydarzeniu z nazwiskiem żołnierza, 
któremu dedykuje się trekking/bieg (lista poległych w zakładce Monte Casino na 
stronie www.biegstulecia.pl); wybrane nazwisko należy przesłać mailem na: 
biuro@biegstulecia.pl  

B.  okolicznościowy imienny medal udziału w trekkingu/biegu; 
C.  dwa upominki; 
D.  polskiego przewodnika na trasę trekkingu w sobotę oraz w muzeum w niedzielę; 
E.  promocyjną cenę biletu wstępu do Muzeum Historycznego.  

4 Osoby, które zamierzają wystartować w  biegu  22 maja  muszą  posiadać  "Certyfikat 
medyczny" (druk można pobrać ze strony www.biegstulecia.pl w zakładce Monte 
Cassino) lub ważny wpis lekarza do książeczki-paszportu Bieg Stulecia bądź Polskie 
Himalaje. Dokument jest niezbędny do udziału w imprezach sportowych organizowanych 
na terenie Włoch. Opłata startowa wynosi 10 euro i płatna będzie na miejscu w Cassino. 

Projekt edukacja poprzez sport realizowany jest przez Biuro Biegu Stulecia przy współpracy                                       
z Królewskim Klubem Biegacza oraz Polską Agencją Prasową. Więcej na stronie: www.biegstulecia.pl 


