
 

 

II Mazurski Bieg Sylwestrowy 
 Sylwestrowy Marsz Nordic Walking 

 
R E G U L A M I N 

 
 

1. Cel 

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu  

Integracja biegaczy z całej Polski 

Promocja Powiatu i Gminy Giżycko 

Biegowe zakończenie roku 2014 

 

2. Organizator 

Fundacja Dystans 

Mazurskie Siedlisko Kruklin 

 

3. Patroni 

Honorowy Patronat - Starosta Powiatu Giżycko, Wójt Gminy Giżycko 

Patroni Medialni – TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Giżycka, BiegamBoLubię, 

Magazyn Bieganie, wama-sport.pl 

 

4. Termin, miejsce 

28.12.2014 godz. 14:00 Mazurskie Siedlisko Kruklin, Kruklin 47, 11-500 Giżycko 

Odbiór pakietów startowych w godz. 11:00 – 13:30. 

 

5. Dystans, trasa 

Bieg odbędzie się na dystansie 10 km. Marsz nordic walking dystans 5 km.  

Start i meta i biuro zawodów zlokalizowane na terenie Mazurskiego Siedliska 

Kruklin. Drogi gruntowe i leśne.  

 

6. Zgłoszenia 

Drogą elektroniczną do 24 grudnia 2014r.  

Strona internetowa: http://www.mazurskiesiedliskokruklin.pl  

Formularz zgłoszeniowy http://elektronicznezapisy.pl/events/1538/starts/new 

Limit uczestników – 300 osób - decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenia 

wpisowego. 

 

7. Wpisowe 

Bieg 10 km: 

45 zł do 20 grudnia 2014r. 

60 zł po 20 grudnia 2014r. 

http://www.mazurskiesiedliskokruklin.pl/
http://elektronicznezapisy.pl/events/1538/starts/new


 

 

Nordic Walking 5 km: 30 zł 

           Numer konta:  

91 1090 2792 0000 0001 2290 0840     BZ WBK 

 

FUNDACJA DYSTANS 

      Mazuchówka 44, 11-510 Wydminy 

 

W tytule przelewu należy wpisać: 

Imię, nazwisko „II Mazurski Bieg Sylwestrowy” 

 

8. Pakiet startowy, świadczenia  

 

           Każdy uczestnik biegu i marszu nordic walking otrzyma: 

 

 numer startowy, 

 buff economy tube, 

 biegowy upominek od organizatorów, 

 pamiątkowy, odlewany medal, 

 butelkę okolicznościowego szampana, 

 ciepłe napoje, 

 gorący posiłek, 

 

9. Nagrody 

 

 Sześć najlepiej przebranych osób otrzyma nagrody lub bony na sprzęt 

sportowy o wartości od 100 zł do 250 zł. 

 Specjalne wyróżnienia dla trzech najlepiej przebranych drużyn 

(minimum 5 osób, spójna tematyka przebrań, zgłoszenia w biurze 

zawodów w dniu biegu) 

 Zawodnicy z miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn 

otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.  

 Kategorie wiekowe:  

K1, M1 - do 34 lat ( 1980 i młodsi) 

K2, M2 - 35-49 lat (1979 -1965)  

K3, M3 - 50 lat i więcej ( 1964 i starsi) 

 W II Mazurskim Biegu Sylwestrowym nie ma klasyfikacji open. 

 Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny, bez klasyfikacji i 

kategorii.  

 

10. Finansowanie 

Koszty organizacyjne ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają 

zawodnicy. 

 

 

 



 

 

11. Uczestnictwo 

Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie aktualnego 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub 

własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału 

 w biegu. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców/opiekunów, którą należy wypełnić w biurze zawodów. Minimalny wiek 

uczestnika to 16 lat ( rocznik 1998 ). 

 

12. Noclegi 

Dla wszystkich uczestników II Mazurskiego Biegu Sylwestrowego Mazurskie 

Siedlisko Kruklin przygotowało atrakcyjne oferty noclegowe. Szczegóły na 

http://www.mazurskiesiedliskokruklin.pl . 

 

13. Postanowienia końcowe 

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator nie 

ubezpiecza uczestników biegu. Dane osobowe uczestników mogą być 

wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku  

i akceptację regulaminu. Zdjęcia i materiały wideo wykonane podczas imprezy 

mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat 

końcowy, plakat, informacje prasowe, relacje foto/wideo itp.). Organizator 

zastrzega sobie prawo zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu 

zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

 

 

                                                                                                        Organizator 

 

 

 

http://www.mazurskiesiedliskokruklin.pl/

