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ANEKS NR 1 DO REGULAMINU – TRÓJKA Z HAKIEM 

W regulaminie biegu "Trójka z Hakiem" w dniu 20.03.2020 r.  
zostają wprowadzone następujące zmiany: 

 

 

  §1 ZMIANA TERMINU BIEGU 
 
Termin biegu zostaje przeniesiony na 6 września 2020 roku. 

 

 

  §2 BIURO ZAWODÓW 
 

Biuro zawodów będzie czynne:  

 w sobotę 5 września 2020 r. w godz. 15.00 - 18.00,  

 w niedzielę 6 września 2020r. w godz. 8.00 – 11.00. 

 

 

  §3 ZGŁOSZENIA DO BIEGU 
 
Zgłoszenia do biegu: 

 elektronicznie do dnia 30 sierpnia 2020 r. do godz. 24.00 bezpośrednio na stronie zapisów  

     https://plus-timing.pl/zgloszenia/sremska_dycha-2020/ lub https://sremskadycha.pl, 

 w biurze zawodów w dniach 5 i 6 września 2020 r. 

 osoby dokonujące opłaty startowej w dniach od 31 sierpnia do 4 września 2020 r.  

są zobowiązane do okazania dokumentu wpłaty/przelewu w Biurze Zawodów. 

 

 

  §4 OPŁATA STARTOWA 
 
1. Opłata startowa wynosi:  

 30 zł dla osób, którzy dokonają rejestracji i opłaty do 30 sierpnia 2020 r. 

 40 zł w Biurze Zawodów. 

2. Możliwość zwrotu opłaty startowej do 30 czerwca 2020 r. 

3. Możliwość przepisania pakietu na inną osobę do 30 sierpnia 2020 r. 

 

  §5 LIMIT BIEGACZY 
 

Wraz z nowym terminem biegu następuje zmiana limitu biegaczy – 100 osób. 
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  §6 ZMIANA LIMITU WIEKOWEGO 
 

Do startu dopuszczone zostaną osoby, które w dniu zawodów ukończyły 14-ty rok życia. Osoby w wieku 

14-18 lat (które w dniu biegu tj. 06.09.2020 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do 

posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. 

Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym 

w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Ponadto osoby niepełnoletnie winny 

przedstawić w dniu biegu w Biurze Zawodów dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację 

szkolną), poświadczający ukończenie 14 rok życia. 

 

 

 

  Dyrektor biegu, 

  Daniel Cicharski  

 

 

 

 

 

 


