
 

Strona 1 z 15 
 

REGULAMIN BIEGU 

 

3. BIEG Z RADOŚCIĄ  

10 Października 2021 

 

I ORGANIZATOR 

1.  Organizatorem biegu 3. BIEG Z RADOŚCIĄ jest RADOŚĆ Autoryzowany Dealer 

TOYOTA MOTOR POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ sp.k., ul. 

Patriotów 271, 04-767 Warszawa, NIP: 952-16-70-570, Regon: 012856594 Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego nr 0000754871, zwaną dalej Organizatorem Biegu. 

 

II PATRONAT 

1. Patronat honorowy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 

2. Patronat medialny Telewizja Polsat, Polsat News, Meloradio. 

 

III CELE 

1. Przekazywanie pozytywnej energii i radości.  

2. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

3. Promocja działań wspierających ekologię. 

4. Integracja mieszkańców dzielnicy Wawer i innych dzielnic Warszawy. 

5. Wspierając potrzebujących pomocy.  
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IV TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg z Radością odbędzie się w dniu 10 października 2021 r. w Warszawie, na trasie: 

ul. Zagajnikowa, Mrówcza i Mozaikowa. Start: godzina 10:00, dystans 5 km i 10 km. 

2. Bieg z Radością Malucha odbędzie się w dniu 10 październik 2021 r. w Warszawie, na 

trasie: ul. Zagajnikowa. Start: godzina 12:00, dystans 421 m 75 cm. 

 

V PROGRAM 

08-09 października 2021 r.  

10:00 – 20:00 – odbiór numerów startowych z chipem w salonie TOYOTA Radość, 

przy ul. Patriotów 271. 

10 października 2021 r. 

8:00 – otwarcie biura zawodów w Salonie TOYOTA Radość, przy ul. Patriotów 271. 

8:00 - 9:30 – wydawanie numerów startowych dla osób, które nie odebrały pakietów 

startowych w dniach 16 - 17 października 2020 r. oraz dla osób zapisujących się w dniu 

zawodów. 

9:30 – otwarcie 3. Biegu z Radością.  

9:45 – rozgrzewka. 

10:00 – start 3. Biegu z Radością dystans 5 km. 

10:00 – start 3. Biegu z Radością dystans 10 km. 

10:50 – zamknięcie trasy na dystansie 5 km. 

11:50 – zamknięcie trasy na dystansie 10 km. 

12:00 – start Biegu z Radością Malucha. 

12:30 – zamknięcie trasy Biegu z Radością Malucha.  

12:30 – dekoracja zawodników w poszczególnych kategoriach na obu dystansach. 

13:00 – dekoracja zawodników Biegu z Radością Malucha. 

13:15 – losowanie nagród wśród obecnych na zakończeniu uczestników. 

14:00 – zamknięcie 3. Biegu z Radością. 
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VI TRASA I DYSTANS 

3. Bieg z Radością 

1. Bieg odbędzie się na terenie dzielnicy Wawer, ulicami: Zagajnikowa, Mrówcza  

i Mozaikowa.  

2. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach 5 km i 10 km.  

3. Zawodnicy biegnący na dystansie 5 km mają do pokonania trasę ulicami Zagajnikowa, 

Mrówcza i Mozaikowa 2,5 km w jedną stronę oraz 2,5 km w drugą, w stronę STARTU 

/ METY, zawodnicy biegnący na dystansie 10 km obiegają dwie pętle trasy na dystansie 

5 km.  

Bieg z Radością Malucha 

1. Bieg odbędzie się na terenie dzielnicy Wawer, ulicą Zagajnikową.  

2. Bieg odbędzie się na dystansie 421m 75 cm.  

3. Zawodnicy mają do pokonania trasę ulicą Zagajnikową, 210m 87,5 cm w jedną stronę  

oraz 210m 87,5 cm w drugą, w stronę STARTU / METY. 

 

VII LIMIT I POMIAR CZASU 

3. Bieg z Radością 

1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 2 000 osób. 

2. Limit czasu na pokonanie dystansu 5 km wynosi 50 min, na dystansie 10 km wynosi 

1,50 godziny. 

3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. 

4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie 

któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację. 

5. Uczestnicy biegu będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do 

linii mety. 

6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 
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7. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, 

jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej. 

Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są 

zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację. 

Bieg z Radością Malucha 

1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 300 osób. 

2. Limit czasu na pokonanie dystansu 421 m 75 cm wynosi 30 min. 

3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. 

4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie i mecie. Ominięcie 

któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację. 

5. Uczestnicy biegu będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do 

linii mety. 

6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 

7. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, 

jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej. 

Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są 

zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację. 

 

VIII ZGŁOSZENIA 

1.  Zgłoszeń - zapisów można dokonywać od dnia 06.03.2020 r. od godz. 0:01 drogą 

internetową na stronie datasport.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie 

przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału  

w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową. 

3. Organizator, w przypadkach losowych /kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania 

pakietu startowego innemu uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia  
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03 października 2021 r. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia / 

przekazania pakietu startowego, bez względu na przyczynę. 

 

IX UCZESTNICTWO 

3. Bieg z Radością 

1. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie za 

pisemną zgodą rodziców. 

2. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę 

internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział  

w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Bieg z Radością nie zapewnia 

Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie 

ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

3. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane  

z przodu na odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości 

bądź jego modyfikacja jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją. 

4.  Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby 

bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.  

W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach 

i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. 

5.  Uczestnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu  

do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani. 

Bieg z Radością Malucha 

1. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby niepełnoletnie w wieku od 3 do 9 lat za pisemną 

zgodą rodziców. 
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2. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę 

internetową rodzic / opiekun prawny zaświadcza, że stan zdrowia dziecka umożliwia 

mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Bieg z Radością Malucha 

nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci 

lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika 

w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

3. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane  

z przodu na odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości 

bądź jego modyfikacja jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją. 

4.  Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby 

bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.  

W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach 

i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. 

5.  Uczestnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu  

do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani. 

 

X OPŁATY 

3. Bieg z Radością 

1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata 

startowa za udział w biegu wynosi: 

•  od dnia 04.03.2020 r. do dnia 03.10.2021 r.: 

Dystans 5 km – 50 zł 

Dystans 10 km – 60 zł 

• w dniach od 04.10.2021 r. do 10.10.2021 r.: 

Dystans 5 km – 60 zł 

Dystans 10 km – 70 zł  
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Bieg z Radością Malucha 

1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata 

startowa za udział w biegu wynosi: 

•  od dnia 04.03.2020 r. do dnia 03.10.2021 r.: 

Dystans 421 m 75 cm – 20 zł 

• w dniach od 04.10.2021 r. do 10.10.2021 r.: 

Dystans 421 m 75 cm – 30 zł 

Rejestracja on-line zostanie zamknięta 03.10.2021 r. 

2.  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

3.  Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników powoduje 

obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji 

powoduje brak jej zwrotu. 

4.  Opłat można dokonywać za pomocą: 

•  systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji. Płatności należy dokonać  

w terminie 24 godzin od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty  

od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać 

usunięte z bazy danych. 

•  gotówką / kartą w Biurze Zawodów. 

6.  Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru, jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

7.  Z każdego zakupionego pakietu startowego, Organizator zobowiązuje się przekazać  

3 zł na rzecz organizacji charytatywnej.  
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XI PAKIET STARTOWY 

3. Bieg z Radością 

1.  W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, koszulkę techniczną, 

plecak na depozyt, upominki od organizatora oraz sponsorów, a po ukończeniu biegu 

pamiątkowy medal, napój, posiłek regeneracyjny. 

2.  Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie 

zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.  

3. Pakiet startowy można odebrać w biurze zawodów, które to mieści się w Salonie 

TOYOTA Radość, przy ul. Patriotów 271 w dniach 08-09.10.2021 r. w godzinach: 

10:00 – 20:00 oraz w dniu zawodów 10.10.2021 r. w godzinach: 08:00 – 09:30.  

Pakiet może zostać odebrany osobiście bądź przez osobę upoważnioną, która musi 

posiadać:  

- upoważnienie (WZÓR – Załącznik I), 

- skan, zdjęcie, kopię – dowodu osobistego / paszportu osoby upoważniającej, 

- własny dowód osobisty / paszport.   

Bieg z Radością Malucha 

1.  W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, plecak na depozyt, 

upominki od organizatora oraz sponsorów, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, 

napój, posiłek regeneracyjny. 

2.  Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie 

zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa. 

3. Pakiet startowy można odebrać w biurze zawodów, które to mieści się w Salonie 

TOYOTA Radość, przy ul. Patriotów 271 w dniach 08-09.10.2021 r. w godzinach: 

10:00 – 20:00 oraz w dniu zawodów 10.10.2021 r. w godzinach: 08:00 – 09:30.  

Pakiet może zostać odebrany przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka bądź osobę 

upoważnioną, która musi posiadać:  

- upoważnienie (WZÓR – Załącznik II), 
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- skan, zdjęcie, kopię – dowodu osobistego / paszportu osoby upoważniającej, 

- własny dowód osobisty / paszport.   

 

XII DEPOZYT 

1. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek w kolorze niebieskim, 

umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek 

można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez 

uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za 

pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie 

przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Przed i po biegiem uczestnicy będą 

mieli możliwość skorzystania z przebieralni.  

 

XIII PUNKTY ODŻYWIANIA I PUNKTY KONTROLNE 

3. Bieg z Radością 

1. Punkty odżywiania będzie znajdować się na 2,5 kilometry od linii STARTU / METY.  

Na trasie znajdować się będzie 1 punkt odżywiania. 

2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek od uczestników. 

3. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na START / META oraz 2,5 

kilometrze. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe 

uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną 

zdyskwalifikowani. 

4. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na 

trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (woda i posiłek). 

Bieg z Radością Malucha 

1. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek od uczestników. 

2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na START / META. 
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Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników 

skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną 

zdyskwalifikowani. 

3.  Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z pakietu regeneracyjny na 

mecie (woda i posiłek). 

 

XIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku  

z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  

wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy 

sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w biegu. 

5. Rejestracja w biegu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie przez Organizatora wizerunku utrwalonego w czasie biegu lub  

w związku z biegiem i zestawianie go z imieniem i nazwiskiem, wiekiem, klubem, płcią 

Uczestnika we wszelkich przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych,  

w formie drukowanej oraz w ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Zawodach 

i ich wynikach, a także w celu promocji Zawodów. 
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6.  Rejestracja w biegu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie 

informacji handlowych drogą mailową od Organizatora. 

 

XV KLASYFIKACJA I NAGRODY 

3. Bieg z Radością 

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru czasu 

zatwierdzone przez Dyrektora Biegu. 

2. Uczestnicy biegu będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do 

linii mety. 

3. Klasyfikacje: 

- kobiety w biegu na 5 km, 

- mężczyźni w biegu na 5 km, 

- kobiety w biegu na 10 km, 

- mężczyźni w biegu na 10 km. 

4. Nagrody i wyróżnienia: 

4.1 Nagrody: 

- kobiety w biegu na 5 km – I - III miejsce, 

- mężczyźni w biegu na 5 km – I - III miejsce, 

- kobiety w biegu na 10 km – I - III miejsce, 

- mężczyźni w biegu na 10 km – I - III miejsce. 

4.2 Wyróżnienia - I miejsce w kategorii:  

- kobiety w biegu na 5 km - poniżej K20, K20, K30, K40, K50, K60 i powyżej, 

- mężczyźni w biegu na 5 km - poniżej M20, M20, M30, M40, M50, M60 i powyżej, 

- kobiety w biegu na 10 km - poniżej K20, K20, K30, K40, K50, K60 i powyżej, 

- mężczyźni w biegu na 10 km - poniżej M20, M20, M30, M40, M50, M60 i powyżej. 

5. Uczestnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do 

pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany. 
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6. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników,  

nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród. 

7. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać  

do Dyrektora Biegu, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 

8. Nagrody rzeczowe oraz statuetki przewidziane są dla pierwszych trzech uczestników  

w każdej z klasyfikacji.  

9. Każdy uczestnik, który ukończy zawody w limicie czasowym otrzyma pamiątkowy 

medal. 

Bieg z Radością Malucha 

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru czasu 

zatwierdzone przez Dyrektora Biegu. 

2. Uczestnicy biegu będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do 

linii mety. 

3. Klasyfikacje: 

- dziewczynki i chłopcy – roczniki: 2018-2016, 

- dziewczynki i chłopcy – roczniki: 2015-2014, 

- dziewczynki i chłopcy – roczniki: 2013-2011. 

4. Nagrody 

- dziewczynki i chłopcy – roczniki: 2018-2016 – I - III miejsce, 

- dziewczynki i chłopcy – roczniki: 2015-2014 – I - III miejsce, 

- dziewczynki i chłopcy – roczniki: 2013-2011 – I - III miejsce. 

5. Uczestnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do 

pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany. 

6. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników,  

nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród. 

7. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać  

do Dyrektora Biegu, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 



 

Strona 13 z 15 
 

8. Nagrody rzeczowe oraz statuetki przewidziane są dla pierwszych trzech uczestników  

w każdej z klasyfikacji.  

9. Każdy uczestnik, który ukończy zawody w limicie czasowym otrzyma pamiątkowy 

medal. 

 

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu i imprezy. 

2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników 

Biegu. RADOŚĆ Autoryzowany Dealer TOYOTA MOTOR POLAND  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ sp.k., ul. Patriotów 271, 04-767 Warszawa, 

NIP:952-16-70-570, Regon: 012856594 Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000754871, nie zapewnia 

Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie 

ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni. 

5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej datasport.pl 

6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. 

Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.  

7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, 

któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 
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3. Bieg z Radością 

Załącznik I 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego.  

Wzór:  

 

................................................................. 

Miejscowość, data 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO NA 

3. BIEG Z RADOŚCIĄ 10.10.2021 R.  

 

 

Upoważniam Panią / Pana ……………………………………………………………………… 

legitymującego się dowodem osobistym – seria i numer: .…...………………………………... 

do odbioru mojego pakietu startowego – numer startowy i imię i nazwisko uczestnika: 

………………………………………………………………………………………................... 

 

Jednocześnie oświadczam, że akceptuje w pełni regulamin 3. Biegu z Radością 10.10.2021 r. 

 

.................................................,  .............................          ............................................................ 
              Miejscowość                           Data                                        Czytelny podpis 
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Bieg z Radością Malucha 

Załącznik II 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego.  

Wzór:  

 

................................................................. 

Miejscowość, data 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO NA 

BIEG Z RADOŚCIĄ MALUCHA 10.10.2021 R.  

 

 

Upoważniam Panią / Pana ……………………………………………………………………… 

legitymującego się dowodem osobistym – seria i numer: .…...………………………………... 

do odbioru pakietu startowego dziecka – numer startowy i imię i nazwisko uczestnika: 

………………………………………………………………………………………................... 

 

Jednocześnie oświadczam, że akceptuje w pełni regulamin  

Biegu z Radością Malucha 10.10.2021 r. 

 

.................................................,  .............................          ............................................................ 
              Miejscowość                           Data                                        Czytelny podpis 


