
  REGULAMIN 

 

9. BIEG W POSZUKIWANIU ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

WIRTUALNIE 

SOBOTA, 05.12.2020 r. 
Prusice 

 

Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz 

Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun 

1. Cele:  

 popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych 

jej zwolenników, 

 promocja miasta i Gminy Prusice,  

 integracja środowiska biegaczy, 

2. Organizatorzy:  

Klub Biegacza Athletics Team Prusice, Gmina Prusice, 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach, Prusickie Centrum Fitness 

3. Termin i miejsce:  

Aktualizacja regulaminu 9. Biegu w poszukiwaniu Św. Mikołaja 

W związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju spowodowanym COVID-19 i decyzją rządu do dnia 27 

grudnia 2020 r. ustanawia się zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub 

współzawodnictwa sportowego polegających min. na biegach. 

9. Bieg w poszukiwaniu Św. Mikołaja odbędzie się wirtualnie, przy indywidualnym biegu i zarejestrowaniu 

swojego wyniku na zegarku gps lub dedykowanej aplikacji na smartfonie.  

9. Bieg w poszukiwaniu Św. Mikołaja nie będzie nagradzany. Na podstawie otrzymanych wyników 

uczestnicy otrzymają medale, które 5 Grudnia 2020 r. będą mogli odebrać osobiście lub zostaną im wysłane 

pocztą.  

Osoby, zgłoszone do biegu, który miał się odbyć w normalnych warunkach oraz opłata wpisowa 

automatycznie zostaje przeniesiona na wydarzenie wirtualne. Osoby, które nie wyrażają zgody na udział w 

wydarzeniu wirtualnym przysługuje zwrot wpisowego. O zwrot wpisowego można się ubiegać do 5 Grudnia 

2020 r. Aby otrzymać zwrot należy: Wysłać e-mail na adres: athletics@prusice.pl z tytułem: Zwrot 

wpisowego oraz podać Imię i nazwisko opłaconej osoby, kwotę wpłaconą i nr konta do zwrotu.  
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Aby zostać sklasyfikowanym w 9. Biegu w poszukiwaniu Św. Mikołaja należy: 

1. Przebiec 5 km w okresie : 5 Grudnia 2020 r. – 13 Grudnia 2020 r.  

2. Udokumentować bieg 5 km na podstawie zdjęcia z zegarka GPS lub screen z aplikacji np. 

endomondo lub inne.  

3. Wypełnić formularz na stronie: 

 https://euforiabiegacza-sport.pl/mikolajprusice2020.html i podać: 

- imię, nazwisko 

- potwierdzenie przebiegnięcia 5 km (screen lub zdjęcie z zegarka gps)  

- adres na jaki ma zostać wysłany medal.  

4. Dodatkowo można podesłać zdjęcie z trasy, mile widziane zdjęcia odnalezionych Mikołajów  

 

Dodatkowo w dniu 5 Grudnia 2020 r. od godz. 11.00 do 15.00 zostanie udostępniona atestowana trasa 5 km 

Prusice Biegają, na której będzie znajdować się na starcie/mecie zegar. Trasa przebiega na obrzeżach 

miasta, w kierunku Pietrowic Małych i prowadzi przez ścieżki rowerowe i zostanie dodatkowo oznakowana 

co 1 km.  

5 Grudnia 2020 r. o godzinach podanych wyżej nie będzie organizowany bieg, jednak przed wejściem do 

Prusickie Centrum Fitness będzie możliwość odebrania medali i pakietów oferowanych za udział w 9. 

Biegu w poszukiwaniu Św. Mikołaja. Na trasie i mecie będzie znajdował się fotograf.  

Przy odbiorze medali obowiązuje ścisły reżim sanitarny. Przed odbiorem należy zdezynfekować ręce, 

mieć maseczkę zasłaniająca usta i nos oraz zachować bezpieczny dystans min. 1,5 m. 

 

 

4. Regulacje prawne związane z COVID-19  

- w biurze zawodów, podczas dekoracji Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą 

maseczki lub chusty wielofunkcyjnej; 

- w strefie startu (przed ruszeniem na trasę biegu) zalecane jest zakrycie ust i nosa za pomocą maseczki lub 

chusty wielofunkcyjnej lub zachowanie minimum 1,5 metra dystansu od innych osób; 

- powyższe regulacje mogą ulec zmianie w przypadku nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia w dniu 

biegu 

- zapisując się na zawody zawodnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do 

Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia 

- każdy uczestnik startujący w 9. Biegu w poszukiwaniu Św. Mikołaja w dniu biegu oświadcza, że jest 

zdrowy, w przypadku podejrzenia choroby u zawodnika Organizator może nie dopuścić go do startu 

 

4. Strona sportowa:  

 nad poprawnością strony sportowej czuwa Organizator, 

 między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji, 

 rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora. 

 

https://euforiabiegacza-sport.pl/mikolajprusice2020.html


 

 

5. Uczestnicy:  

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności 

klubowej i narodowości. Osoby, które nie ukończyły 18 lat w biurze zawodów, w dniu biegu muszą okazać 

zaświadczenie od prawnego opiekuna o zgodzie na udział w zawodach (zał. 1 regulaminu)  

 

9. Zgłoszenia i Opłaty: 

OPŁATA STARTOWA (udział w biegu, numer startowy, pakiet startowy, pamiątkowy medal, posiłek 

regeneracyjny po biegu) 

do 31 Października 2020 r. opłata: 40 zł 

od 1 Listopada 2020 do 2 Grudnia 2020 r. opłata: 50 zł 

po 2 Grudnia 2020 r. w przypadku wolnych miejsc będzie można się zapisać i opłacić start w dniu 

zawodów, 5 Grudnia 2020 r. Opłata startowa będzie wynosiła 60 zł (płatne w biurze zawodów 

gotówką) 

 

płatność online przez formularz zgłoszeń na stronie: 

lub przelewem na konto: 

Klub Biegacza Athletics Team Prusice 

Ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice 

 Nr konta: 40 1020 5297 0000 1802 0188 9484  
 PKO BP SA  

W tytule wpisać: Bieg Mikołaj 2020 - IMIĘ I NAZWISKO I ROK URODZENIA” 

 

 

ZNIŻKA W OPŁACIE STARTOWEJ 

Zgodnie z regulaminem uczestnicy 8. Edycji Prusice Biegają 2020 

STARTUJĄ ZA SYMBOLICZNĄ OPŁATĘ 15 ZŁ W 9. BIEGU W POSZUKIWANIU 

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
(WARUNEK: MINIMUM 6 STARTÓW W 8. EDYCJI „PRUSICE BIEGAJĄ”) 

Zwolnieni z opłaty startowej są członkowie stowarzyszenia KB Athletics Team Prusice z opłaconymi 

składkami członkowskimi.  

ZAPISY! 

Zgłaszać należy się wypełniając formularz na stronie (wymagana wcześniejsza rejestracja):  

 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5860  



 

 

Biuro biegu: Prusickie Centrum Fitness w Prusicach ,ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice   

e-mail: athletics@prusice.pl 

tel. 509 052 335 w godz. 10.00-16:00 

Swoje uczestnictwo w biegu zawodnik powinien potwierdzić w dniu imprezy w godzinach od 9.00 do 11:45 

w biurze zawodów (Prusickie Centrum Fitness w Prusicach ,ul. Żmigrodzka 43) w Zespole Szkół w 

Prusicach (znajduje się parking, szatnie i natryski) 

 

10. Postanowienia końcowe:  

 limit zgłoszeń na 9. BIEG W POSZUKIWANIU ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA wynosi 750 osób, 

decydować będzie kolejność zgłoszeń z dokonaną opłatą startową w określonym w regulaminie 

terminie. 

 pomiar czasu odbywać się będzie na podstawie oświadczenia zawodnika i przesłania czasu, 

potwierdzenia przebiegnięcia dystansu 5 km 

 bieg odbędzie się bez względu na pogodę, 

 biegiem kieruje Organizator, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i 

porządku oraz w sprawach spornych , 

 organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników. 

 organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, 

 w ramach opłaty startowej zawodnikowi przysługuje okolicznościowy medal 

 o sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 

 

                                                               Organizator biegu, Prezes ATP Przemysław Burchacki 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik 1 

 

 

 

 

Zgoda Rodziców 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna 
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 ..............................................................................................................  

w biegu na 5 km organizowanego w ramach 9. Biegu w poszukiwaniu Św. Mikołaja 

 Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia córki/syna pozwala na wzięcie udziału w zawodach sportowych – 

9. Biegu w poszukiwaniu Św. Mikołaja – rozgrywanych 5 grudnia 2020 roku oraz nie istnieją żadne 

przeciwwskazania medyczne do udziału w nich. Ponadto, biorę odpowiedzialność za start syna/córki i 

jestem świadoma/y ryzyka związanego ze startem w zawodach. Jednocześnie oświadczam, że 

zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte oraz 

potwierdzam odbiór pakietu startowego. Biorę na siebie odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka na 

miejsce zawodów oraz powrót do domu po zakończeniu zawodów. 

  

Prusice,.......................................................... 

(data) podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb  9. Biegu w 

poszukiwaniu Św. Mikołaja (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. 

Ust. Nr 133 poz 883). 

 

 

 ..........................................podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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