
                                                                                                                                                                                          

                                                             
 

                                                                       

                     

 
Regulamin Biegu Dla Dzieci 

II Niepodległościowy Bieg Gregoroviusa w Niedzicy  
 

1. Partnerzy Biegu Dla Dzieci 

- „For Health Fundacja” 

- Running Consulting Wojciech Kopeć  

- MOSiR Nidzica  

Patronat Honorowy:  

- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

- Starosta Powiatu Nidzickiego  

- Burmistrz Nidzicy  

2. Termin: 

Data Zawodów: 11.11.2020 (Środa) 

Miejsce zawodów: Miasto Nidzica- Jeziorko Nidzica 

Zapisy online do: 08.11.2020 (Niedziela)  

Zapisy w BIURZE ZAWODÓW: 11.11.2020 

Start zapisów: 10:00  

3. Program Zawodów dla Dzieci: 

A) Młodziacy: 5lat i Młodsi – Start 13:00- Dystans ok. 200m 

B) Średniacy: 6 lat-9lat – Start 13:10 – dystans ok. 400m 

C) Starszaki: 10-Lat- 13lat – Start 13:20- dystans ok. 800 m 

D) Młodzieżowcy: 14-16- Start: 13:30 – Dystans ok. 1.25 km  



4. Nagrody i Upominki: 

- Najmłodsza kategoria (A) wiekowa: każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy odlewany 

medal. 

- Każdy zawodnik otrzymuje numer startowy z chipem (będą mierzone czasy). 

- Każdy zawodnik otrzymuje dyplom z czasem na e-maila( jeżeli rodzić poda e-maila przy 

zapisach).  

- Każdy zawodnik otrzymuje na mecie lub w biurze zawodów wodę lub herbatę . 

- Każdy zawodnik po przebiegnięciu ma prawo do posiłku regeneracyjnego (jeżeli taki 

będzie). 

*w zależności od sponsorów mogą pojawić się nagrody rzeczowe lub statuetki za miejsca 1-3 

w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

 

5. Limit Miejsc biegi dziecięce (wszystkie kategorie wiekowe) : 

Limit 100 dzieci. (przy ewentualnej większej liczbie dzieci organizator ma prawo dosłać 

medale na adres domowy rodziców lub opiekunów prawnych dziecka). Organizator ma 

prawo zwiększyć limit w biegach dziecięcych jeżeli będzie więcej chętnych i pozwolą na to 

ograniczenia rządowe. 

 

6. Opłata startowa i Zapisy. 

A) Start w BIEGACH DZIECIĘCYCH będzie kosztował 10 zł (jeśli rodzic opłaci start przez 

Internet).  

B) W dniu biegu w biurze zawodów opłata wynosi: 15 zł. 

C) Zapisy na stronie internetowej: http://maratonczykpomiarczasu.pl/ lub w dniu zawodów 

w biurze zawodów jeżeli będą miejsca na bieg dzieci. 

D) UWAGA WAŻNE: W koszt opłaty startowej za pakiet wliczona jest opłata manipulacyjna 

(5% od opłaty startowej),która po ewentualnym odwołaniu zawodów z powodu Covid-19, 

nie będzie zwracana zawodnikom na konto.  

E) UWAGA WAŻNE: W przypadku odwołania zawodów z powodu covid-19 i panującymi 

obostrzeniami, organizator będzie zwracał opłatę startową na konto zawodnika minus opłata 

manipulacyjna, która wynosi 5% od kwoty wpłat.  

7. Uczestnictwo. 

A) Prawo uczestnictwa w biegu dzieci ma każde dziecko, jeżeli rodzić podpisze oświadczenie 

o zezwoleniu jego pociechy na udział w imprezie sportowej. 

B) Oświadczenia będą dostępne na stronie zapisów lub w biurze zawodów. Prosimy aby 

rodzice przychodzili  już z wydrukowanymi oświadczeniami aby nie robić tłoku przy odbiorze 

numerków. 

C) Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu dla dzieci oraz 

http://maratonczykpomiarczasu.pl/


regulaminu całego eventu biegowego . 

D) Organizator nie ubezpiecza imprezy sportowej, dlatego każde dziecko musi mieć 

wykupione ubezpieczenie przez rodzica lub podpisane oświadczenie o zezwoleniu udziału w 

imprezie sportowej. 

E) Każdy rodzic + dziecko musi/jest zobowiązane przestrzegać obowiązujących zasad 

wprowadzonych przez rząd w związku z procedurami Pandemii-Covid-19.  

F) Organizator oraz uczestniczy są zobowiązani do przestrzegania zasad RODO.  

Zawody są wspierane oraz współfinansowane przez Samorządu Województwa Warmińsko 

Mazurskiego. Więcej informacji na stronie www.warmia.mazury.pl oraz na oficjalnej stronie 

Departamentu Turystyki i Soportu.  

 

 

01.10.2020 Nidzica 

Dyrektor Biegu 

 

Wojciech Kopeć 

 

http://www.warmia.mazury.pl/

