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REGULAMIN CHARYTATYWNEJ SIEDEMNASTKI 

‘CHARYTATYWNA SIEDEMNASTKA’ 
– Nowa Wola, 2 sierpnia 2014 r. 

 

 

I. PATRONAT I ORGANIZATOR 

1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Michałowo 

2. Organizatorem biegu jest Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w 
Nowej Woli. 

3. Partnerem organizacyjnym biegu jest klub biegowy – Pędziwiatr Białystok. 

II. CEL 

· Promowanie biegania jako najprostszej formy ruchu, oraz czynnego 
wypoczynku rodzinnego  

· Pomoc finansowa dla Hospicjum Onkologicznego, a także propagowanie 
idei godnego umierania i wolontariatu. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2014 r. w Nowej Woli 

2. Start nastąpi o godz. 10:30 sprzed budynku Fundacji w Nowej Woli 
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3. Długość trasy wynosi: 17 000 m 

4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 2 kilometry 

5. Trasa biegu będzie prowadzić przez wieś Nowa Wola oraz malownicze drogi 
polne i leśne gminy Michałowo. 

IV. LIMIT CZASU 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny od strzału 
startera. 

2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety 
zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

V. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE 

1. Na trasie biegu, w okolicach:  4, 8 i 12 km będą rozstawione punkty z wodą. 

2. Na trasie będą znajdować się punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie 
któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. 

VI. UCZESTNICTWO 

1. Prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 2 sierpnia 
2014 r. ukończą 18 lat. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza 
rejestracyjnego oraz wniesienia opłaty w dobrowolnej wysokości na rzecz 
Fundacji. 

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty rejestracyjnej 
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Ustalony przez Organizatora limit uczestników wynosi : 200 osób. 

VII. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia można dokonać przekazując prawidłowo wypełniony formularz: 

1) Poprzez system rejestracyjny dostępny na portalu Elektroniczne Zapisy: 
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www.elektronicznezapisy.pl 

2) Bezpośrednio w dniu biegu w Biurze Zawodów w godz. 7.00 – 9.30 

VIII. OPŁATY 

1. Szacowany koszt udziału uczestnika w biegu, który ponosi Organizator 
wynosi: 25 zł. 

Jednak Organizator ze względu na charytatywny wymiar biegu, daje każdemu 
uczestnikowi, pełną dowolność we wnoszonej opłacie, pozostawiając decyzję o 
jej wysokości sumieniu samego startującego.  

Za każdą sumę wniesioną powyżej kosztu udziału, podopieczni Podlaskiego 
Hospicjum Onkologicznego z serca pragną podziękować. 

2. Wnoszenie  finansowych cegiełek będących jednocześnie opłatą startową, 
będzie możliwe dzięki specjalnie przygotowanej skarbonie, ulokowanej w 
obrębie Biura Zawodów. 

IX. KLASYFIKACJE 

1) Każdy uczestnik kończący bieg będzie klasyfikowany na mecie wg zajętego 
miejsca i każdemu będzie mierzony czas z dokładnością do 1 sekundy stoperem 
sędziowskim. 

2) Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na 
stronie internetowej fundacji.  

3) Podczas biegów prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i 
mężczyzn. 
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe 
przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru 
startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod 
karą dyskwalifikacji. 

http://www.elektronicznezapisy.pl/
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2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest 
niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy 
przez obsługę trasy.  

3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec 
Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek 
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością 
i/lub uczestnictwem w Biegu. 

4. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w 
Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do 
udziału w Biegu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

* ‘Charytatywnej Siedemnastce’ towarzyszyć będą jednocześnie: ‘Bieg Rodzinny 
i Integracyjny’ na dystansie: 1,7 km, oraz ‘Przyjazna Charytatywna Siódemka’ na 
dystansie: 7 km. 

Równolegle w okolicach mety przy budynku Fundacji, odbywać się będzie 
festyn połączony z imprezą integracyjną wszystkich uczestników.  

** W dniu zawodów za okazaniem numeru startowego, każdy z uczestników 
będzie uprawniony do skorzystania z godzinnego pobytu na terenie pływalni 
‘Na Fali’ w Michałowie. 

 

 

 

 


