
REGULAMIN BIEGU 
Bieg odbędzie się na dystansie ok. 5km i jest organizowany w ramach projektu:  
"Sport to Zdrowie" dotowanego z Urzędu Miasta w Polanicy-Zdroju. 
 
CELE IMPREZY: 

• popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności 
ruchowej 

• integracja poprzez sport młodzieży niepełnosprawnej ze społecznością lokalną 
TERMIN I MIEJSCE 

• 20.05.2018r (niedziela), start godz. 10.00 przed torem saneczkowym Góralka, ul. 
Bystrzycka 26, Polanica-Zdrój 

TRASA 
• trasa wytyczona jest ścieżkami leśnymi , dystans wynosi ok5km, bieg ma charakter 

biegu górskiego, na trasie będą wolontariusze wskazujący kierunek biegu 
LIMIT CZASU 

• uczestników obowiązuje limit czasu 1h od startu(czas brutto), uczestnicy, którzy nie 
dobiegną do mety w limicie przerywają bieg i nie będą klasyfikowani 

UCZESTNICTWO 
• impreza ma charakter otwarty i jest nieodpłatna 
• prawo staru mają osoby które rocznikowo mają co najmniej 15 lat, pod warunkiem 

podpisania oświadczenia przez opiekuna prawnego,  wzór stanowi załącznik do 
regulaminu 

• rodzice lub prawni opiekunowie przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej 
osoby, organizator nie ubezpiecza zawodników na czas biegu 

• odbieranie pakietów i numerów startowych odbędzie się dnia 20.05.2017r. przy torze 
saneczkowym Góralka w godzinach 8.00-9.30, 

ZGŁOSZENIA 
• zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: vikingrun@wp.pl (imię i nazwisko, 

rok urodzenia, miasto zamieszkania, ktegoria dodatkowa) 
• lista zgłoszonych będzie aktualizowana co kilka dni na FB Polanicy-Zdroju 
• termin zgłoszeń 16.04-16.05.2018r. w dniu zawodów nie będzie zapisów 
• obowiązkowo wymagane jest wypełnienie oświadczenia 
• przyjmuje się limit uczestników na 120 osób ( w wyjątkowych okolicznościach 

organizator może zwiększyć liczbę uczestników) 
KLASYFIKACJE I NAGRODY 

• Puchary  I-III (K Open – M Open) 
• Puchary  I-III (K15 - 18 lat. M15-18 lat) 
• Puchary  I-III (K19+, M19+) 
• Puchary  I-III kat "N" niepełnosprawni (K, M) 
• Puchary  I-III kat Polaniczanie (K, M) 
• Tombola dla wszytskich którzy ukończyli bieg 
• Nagrody nie dublują się, wyniki biegu oraz fotogaleria powinny być dostępne  kilka 

dni po zakończeniu zawodów na stronie internetowej FB Polanicy-Zdroju 
• Po biegu przewidziany jest droby poczęstunek 

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator tel. 663 781 130  
Pozdrawiam - organizator z ramienia Fundacji Szansa Robert Zięterski  :) 


