
 

 

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO  

„DLA ANTOSIA” 
 

 

 

 

I. CEL IMPREZY  

1.   Zebranie funduszy na przeszczep komórek macierzystych dla Antosia Cichego. 

 2.  Promocja aktywnego stylu życia. 

 II. ORGANIZATORZY 

1. Niepubliczne Przedszkole "Orzełki" Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

2. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Gniezna. 

III. PARTNERZY 

1. Nocna Jazda Samochodem Bez Celu Gniezno  

2. BMW SWARZĘDZ 

III. TERMIN I MIEJSCE  

1.   Termin: 06.10.2018r. (sobota)  

2.   Start biegu godz. 15:00  

3.   Start i meta: plaża Jeziora Winiary Gniezno  

IV. TRASA - DYSTANS  

Do wyboru:  

1.Dystans 10 km (4 pętle wokół jeziora)  

2. Bieg rodzinny 0,5 km  

3.Nawierzchnia asfaltowa.  

4.Brak pomiaru czasu oraz klasyfikacji  

V. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Bieg jest przeznaczony dla wszystkich, bez względu na wiek. 

2. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym 

ryzyko.  

3. W celu weryfikacji oraz pobrania numeru startowego każdy uczestnik musi zgłosić się 

w biurze zawodów (plaża J. Winiary) oraz umieścić darowiznę do puszki.  

4. Każdy uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

medialnych(nagrania wideo, foto). Zgodę potwierdza własnoręcznym podpisem na 

regulaminie biegu w biurze zawodów (plaża J. Winiary).  

5. Organizator dopuszcza do startu wózki z dziećmi. 

6. Podpisanie regulaminu jest warunkiem wystartowania w biegu.  

VI. OPIEKA LEKARSKA, UBEZPIECZENIE  

1. Organizator nie zapewnia opieki lekarskiej na czas trwania imprezy.  

2. Na czas biegu organizator nie zapewnia ubezpieczenia.  



 

VII. NAGRODY  

Każdy uczestnik zostanie nagrodzony niezapomnianymi wrażeniami oraz dobrym 

humorem. Na mecie otrzyma słodki poczęstunek, grochówkę, herbatę oraz unikatowy 

medal.  

VIII. BIURO ZAWODÓW, ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

1. Weryfikacja osób startujących w biegu odbywać się będzie w biurze zawodów: w dniu 

06.10.2018r. biuro zawodów będzie czynne od godz. 13:00-14:45. 

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Całkowity dochód z organizacji biegu zostanie przeznaczony na leczenie Antka. 

2. Bieg zostanie przeprowadzony niezależnie od warunków pogodowych.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.  

4. Wszelkie informacje o biegu umieszczane będą na stronie internetowej 

Niepublicznego Przedszkola „Orzełki”: https: http://www.orzelki.gniezno.pl/ oraz 

profilu FB: https//www.facebook.com/przedszkoleorzelki/ 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………  

data i czytelny podpis uczestnika biegu 

http://www.orzelki.gniezno.pl/

