
REGULAMIN 
"Bieg dla Natalki!"

1. Organizator 
Stowarzyszenie Bieg Piastów
Jakuszyce 8
58-580 Szklarska Poręba 
tel.: (+48) 75 717 33 38
www.bieg-piastow.pl, zawodnicy@bieg-piastow.pl

2. Miejsce i termin zawodów:
Termin: 02.04.2016 r. (sobota)
Miejsce: Ośrodek Narciarstwa Biegowego Jakuszyce

3. Cel imprezy:
Celem jest pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie Natalki Gajdy, która choruje na chłoniaka 
złośliwego śródpiersia. Natalka ma ogromną szansę na całkowite wyleczenie, jednak przed nią jest 
kosztowna dwudziestoczteromiesięczna kuracja. Zostało jej założone indywidualne konto w 
fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową". Środki zgromadzone na nim pomogą 
sfinansować koszty leczenia. 

4. Dystanse:
– 7 km- bieg na nogach,
– 7 km- bieg na nartach styl klasyczny.

5. Limit
łączny limit- 200 uczestników

5. Trasa:
Start z Polany Jakuszyckiej (rolkostrada)- Dolny Dukt- Górny Dukt- Meta na Polanie Jakuszyckiej.
Limit czasowy: do godziny 14.00

6. Program
- 10.00 Bieg dla Dzieci
- 10.30 Animacje i zabawy dla dzieci
- 11:30 Start wspólny dla 7 km bieg na nogach i 7 km bieg na nartach
- 13:00 Dekoracja zawodników
- 13:30 Wspólne ognisko

6. Informacja dla zawodników
• Czas biegu wszystkich zawodników będzie liczony od momentu
przekroczenia linii pomiaru czasu przez pierwszego zawodnika (czas netto). 
• Zawodnicy muszą:
- biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne,
- nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom.
- Zawodnicy biegnący na nartach, biegną prawą stroną.
• Zawodnik, który nie może, bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym
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obsługę zawodów i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.
• Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnej szatni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
rzeczy pozostawione w szatni.

7. Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub 
opiekunów prawnych. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095). Uczestnictwo 
w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku 
zawodnika. 

Uczestnictwo w biegu dziecięcym dla dzieci od 5 do 11 roku życia.

8. Opłata startowa
Zamiast opłaty startowej prosimy wpłacać datki na konto (Bieg 7 km min. 50 zł, Bieg dla dzieci 
20zł), na którym Natalka zbiera pieniądze na leczenie. Datki będzie można też wpłacić w dniu 
biegu, w biurze zawodów na Polanie Jakuszyckiej. 

Dane do przelewu:
Fundacja Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową
ul. Bujwida 42, 50-368 Wrocław
Bank Millennium S.A. 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
z tytułem wpłaty "NATALIA GAJDA "

Zawodnik  otrzymuje:  numer  startowy,  pamiątkowy  medal,  możliwość  skorzystania  z  szatni,
profesjonalną  obsługę  medyczną,  ubezpieczenie  NW,  wyniki  po  biegu  do  pobrania  na  stronie
organizatora, prowiant na wspólne ognisko. 

9. Zgłoszenia zawodników
• zapisy: od 17.03.2016 r. Do 02.04.2016 r. do godziny 11.20 lub do wyczerpania limitu
• zgłoszenia przyjmowane są przez formularz elektroniczny (datasport.pl), pod adresem           

e-mailowym: zawodnicy@bieg-piastow.pl lub osobiście w biurze Biegu Piastów. 

10. Wydawanie numerów startowych
Miejsce wydawania numerów: Biuro Biegu Piastów,  Jakuszyce 8, Polana Jakuszycka.
02.04.2016 r. w godz. 08:30 – 11:20

W przypadku wcześnejszej opłaty, prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia dokonania wpałaty w 
celu weryfikacji.

11. Dekoracja 
1. Bieg narciarski 7 km- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN 1-6 
2. Bieg na nogach 7 km- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN 1-6

12. Postanowienia końcowe
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi . Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
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