
Regulamin zawodów  

BIEG PRZYJACIÓŁ
WPN

I. Nazwa zawodów:
Bieg Przyjaciół WPN

II. Organizator:
Fundacja “Kierunek Ultra”

III. Współorganizatorzy:
Wigierski Park Narodowy

IV. Cel imprezy:
1. Promocja leśnictwa oraz przyrodniczych walorów Wigierskiego Parku Narodowego.
2. Promocja gminy Suwałki.
3. Promowanie zdrowego stylu.
4. Popularyzacja biegów, jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

V. Patronat medialny
Portal “Niebywałe Suwałki”

VI. Termin i miejsce:
1. 15 lipiec 2018 r. (niedziela) godzina 10.00, siedziba WPN Krzywe
2. Biuro zawodów będzie znajdować się w kompleksie rekreacyjnym w Krzywem, zwanym 
dalej “Dziuplą”
3. Weryfikacja zawodników: 8.00 – 09.30.

VII. Warunki uczestnictwa:
1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie mające co najmniej 16 
lat (decyduje rok urodzenia).
2. Osoby małoletnie, które nie ukończyły do dnia zawodów 18 lat (16 – 18 lat) są zobowiązane do 
stawienia się wspólnie z opiekunem prawnym do biura zawodów w celu podpisania oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na udział w biegu (oświadczenie będzie dostępne w dniu zawodów) lub 
dostarczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w biegu. Opiekun prawny powinien posiadać 
dokument potwierdzający tożsamość.
3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do biegania lub 
własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
biegu dostępnym w biurze zawodów.
4. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia biegu bez 
względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po stronie uczestnika 
jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach biegowych.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW. Uczestnicy startują na własną 
odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r. 
(Dz. U. Nr 101 poz.1095).
6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
- numer startowy wraz z agrafkami,
- materiały promocyjne WPN,
- gadżet niespodzianka.
- ręczny pomiar czasu.
7. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:
- pamiątkowy medal na mecie,
- izotonic,
- wodę,



- ciepły posiłek regeneracyjny.

VIII. Zgłoszenia, opłata startowa:
1. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza na stronie 
internetowej https://elektronicznezapisy.pl/event/2801/.html oraz oraz osobiście w dniu zawodów
od godz. 8.00 do godz. 9.30.
2. Limit uczestników – 100 osób.
3. Osoby biorące udział w biegu głównym muszą dokonać opłatę startową w wysokości:
- do dnia 11 lipca 2018 r. 40 zł,
-  dniu zawodów 50 zł.
4. Opłaty należy dokonać na konto 
Fundacja “Kierunek Ultra” 
Filipowska 14a 15-660 Suwałki
nr rach. 03 2490 0005 0000 4500 2396 9897 , 
z dopiskiem “darowizna – Bieg Przyjaciół WPN”
5. Kwota ta nie podlega zwrotowi bez względu na zaistniałe okoliczności.
6. Nie ma możliwości przekazywania wpisowego na innych zawodników.
7. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji 
danych i dowód opłaty startowej.
IX.  Klasyfikacje:
1. Klasyfikacja open kobiet oraz mężczyzn.
2. Nagrody otrzymaja 3 pierwsze kobiety I 3 pierwszych mężczyzn.
3. Inne nagrody zależą od hojności sponsorów.

  X.    Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i 
rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed 
rozpoczęciem imprezy.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.
8. O wszystkich sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie decyduje Komitet 
Organizacyjny.
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