
REGULAMIN 

INDYWIDUALNEGO 6 CHARYTATYWNEGO BIEGU DOBRYCH

MIKOŁAJÓW - WIRTUALNIE

4-6.12.2020

Cel imprezy:

1. Zbiórka  charytatywna  środków  finansowych  na  rzecz  Ani  Orłowskiej

chorującej na SMA.

2. Upowszechnianie  sportu  i  rekreacji  wśród  mieszkańców Zielonej  Góry  

i okolic.

3. Motywacja  uczestników  do  podjęcia  wyzwania  sportowego,  pomimo
niesprzyjających okoliczności związanych z pandemią. Uprawianie sportu
jest  teraz  szczególnie  potrzebne,  ponieważ  pomaga  w  realizowaniu
założeń zdrowego stylu życia w wymiarze fizycznym oraz psychicznym,
dzięki poprawie kondycji fizycznej oraz redukcji napięcia i stresu.

4. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

5. Promocja tras biegowych w granicach miasta Zielona Góra.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

7. Promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

Organizator:

1. Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać

2. Miasto Zielona Góra

3. Stowarzyszenie Twórczych Aktywnych Rodziców "STAR"

Data i miejsce:

1. Bieg zostanie rozegrany w wersji wirtualnej na platformie datasport.pl -

zawodnik  może  pokonać  dystans  10  km lub  5  km (zalecamy przebiec

więcej, a system datasport wybierze do pomiaru odpowiednią długość). 

2. Zawodnicy otrzymają do dyspozycji oznaczone trasy START/META Dzika

Ochla  (trasa  II  Charytatywnego  Biegu  Dobrych  Mikołajów)  na  obu

dystansach.



3. Do dyspozycji zawodników startujących na przygotowanej przez nas trasie

będzie podium oraz pamiątkowa ramka do zrobienia zdjęcia.

4. Zawodnik,  nie  jest  zobowiązany  do  pokonania  wskazanej  trasy  może

pokonać wybrany dystans w dowolnym miejscu w terenie leśnym. 

5. Start  rywalizacji:  4 grudnia godz. 0:01 – koniec rywalizacji:  6 grudnia

23:59.

Zgłoszenia i opłaty:

1. Uczestnik Indywidualnego  6  Charytatywnego Biegu Dobrych Mikołajów,

najpóźniej w dniu zawodów musi mieć ukończone 16 lat.

2. Każdy  zawodnik  bierze  udział  w  biegu  wyłącznie  na  własną

odpowiedzialność. 

3. Zgłoszenia  do  Indywidualnego  6  Charytatywnego  Biegu  Dobrych

Mikołajów   przyjmowane  będą  wyłącznie  elektronicznie  od  dnia

19.11.2020  do dnia 03.12.2020 roku włącznie,  lub do osiągnięcia limitu

poprzez rejestrację na stronie internetowej www.datasport.pl   

4. Limit  uczestników  Indywidualnego  6  Charytatywnego  Biegu  Dobrych

Mikołajów to 500 osób.

5. Organizator biegu pobiera opłatę startową w wysokości:

●  za bieg główny minimum 40 zł płatną na konto bankowe:

53 1090 1535 0000 0001 3136 2101

Stowarzyszenie Zielona Góro zacznij Biegać

ul. Władysława Jagiełły 4
65-245 Zielona Góra

w tytule: opłata startowa Indywidualny 6 Charytatywny Bieg Dobrych Mikołajów,

imię i nazwisko

8.  Na  liście  uczestników  biegu  pojawią  się  osoby,  które  dokonały  opłaty

startowej (opłata zaksięgowana).

9.  O zakwalifikowaniu się w limicie na bieg główny decyduje termin wniesienia

opłaty startowej (kolejność wpłat), a nie termin zapisania się na bieg. 

10.  Po uzyskaniu limitu zawodników opłaconych,  zapisani  bez opłaty zostaną

usunięci z listy zgłoszeń.

OSTATECZNY TERMIN WPŁATY to 3 grudnia 2020

http://www.datasport.pl/


Pakiety startowe i biuro zawodów

1. Dla pierwszych 300 osób które zgłoszą się osobiście do Biura Zawodów w

dniach  3-5 grudnia,  Organizator  zapewnia  pakiet  startowy,  w  skład

którego wchodzi:

● numer startowy,

● agrafki,

● pamiątkowy medal,

● czapka mikołaja,

● pamiątkowy kubek.

2. Pakiety startowe wydawane będą: 

● w dniach 3-4.12.2020 od godziny 12.00 do godziny 18.00 oraz 5.12.2020

od  godziny  10.00  do  godziny  14.00,  po  podpisaniu  przez  uczestnika

oświadczenia  w  sklepie  Biegostacja  przy  ulicy  Kożuchowskiej  8  C  w

Zielonej Górze.

3. Pobranie numeru startowego i złożenie oświadczenia, jest równoznaczne z

akceptacją  regulaminu  biegu  oraz  zgodą  na  przetwarzanie  danych

osobowych  i  wykorzystanie  wizerunku  uczestnika  dla  potrzeb

organizatora.

4. Osoby,  które  zgłoszą  swoje  uczestnictwo,  a  nie  odbiorą  pakietu

startowego będą miały możliwość pobrania:

● pamiątkowego numeru startowego,

● pamiątkowego imiennego dyplomu z zarejestrowanym czasem biegu. 

Rozstrzygnięcie biegu:

1. Każdy  uczestnik  biegu  musi  zarejestrować  swój  bieg  pomiędzy  4,  a  6

grudnia 2020.

2. Do  pomiaru  czasu  i  dystansu  można  użyć  dowolnej  aplikacji  biegowej

generującej  pliki  TCX,  GPX  (np.  Garmin,  Strava,  Endomondo)  i

indywidualnie zaimportować swój wynik w postaci śladu GPX do panelu.

wyników.

3. Ostateczny termin importowania wyników to 7.12.2020 do godziny 23.59,

po tym terminie importowane wyniki nie będą brane pod uwagę.

4. Lub skorzystać  z aplikacji  REJESTRATOR GPS datasport.pl  na telefon z

systemami android i IOS, aplikacja dostępna jest w zgłoszeniu do biegu.

5. Każdy uczestnik musi pokonać dystans jednorazowo.

6. Zawodników nie obowiązuje limit czasu. 



7. Nie  dopuszcza  się  robienia  przerw  w  rejestracji  podczas  pokonywania

trasy  zawodów.  Przerwy  w  czasie  zarejestrowane  w  programach

(Endomondo,  Strava,  Garmin)  będą  automatycznie  anulowane  a  jako

wynik będzie przyjmowany czas pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem

rywalizacji.

8. Screeny (zrzuty ekranów) z zegarków ani zdjęcia z telefonów nie będą

akceptowane.

9. Wyniki zarejestrowane nierzetelnie nie będą zamieszczane.

10. Wygrywa  uczestnik,  który  w  najkrótszym  czasie  pokonana  wybrany

dystans.

11. Nagrody  przyznawane  będą  w dwóch  kategoriach:  open  kobiet  i  open

mężczyzn na obu dystansach

12. Nie przewidziano nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.

Finansowanie:

1. Koszty  związane  z  przeprowadzeniem zawodów pokrywa  organizator  –

Stowarzyszenie  Zielona  Góro  Zacznij  Biegać  przy  współfinansowaniu

Urzędu Miasta Zielona Góra.

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy  biegu  nie  są  ubezpieczeni  przez  Organizatora  od  następstw

nieszczęśliwych wypadków.

2. Uczestników biegu obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu.

3. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

4. Organizator  zastrzega  sobie,  a  także  Partnerom  Biegu  prawo  do

nieodpłatnego  wykorzystania  wszelkich  zdjęć,  materiałów  filmowych,

wywiadów  i  nagrań  przedstawiających  Uczestników,  które  mogą  być

bezpłatnie  umieszczane  na  wybranych  nośnikach  elektronicznych,

katalogach  oraz  mediach:  telewizja,  radio,  gazety,  magazyny,  strony

internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że

Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek

opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.

5. Udział w Biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji Biegu. 

6.  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

7.  Szczegółowe informacje udzielane są pod adresem zgbiega@gmail.com


