
                    

„ŚWIĄTECZNY BIEG MIKOŁAJÓW” 

sobota, 7 grudnia 2019 

Regulamin 

 1. Organizatorzy 

Organizator: 

• Przemyski Klub Biegacza 

• Adres e-mail m.jalocha@poczta.onet.pl  

• Telefon : 608511542 

• przemyskiklubbiegacza.pl 

Współorganizator: 

• Galeria Sanowa (San Development Sp. z o. o.) 

• galeriasanowa.pl 

2. Biuro biegu 

• Biuro zawodów będzie znajdować się w holu  Galerii Sanowa (naprzeciw wejścia głównego). 

• Biuro będzie czynne w sobotę, 7 grudnia 2019 r. w godz. 13.00-14.45 

3. Termin i miejsce 

• Termin: sobota, 7 grudnia 2019 r., godz. 15.00. 

• Start i Meta: Przed Galerią Sanowa, przed wejściem głównym do Galerii. 

4. Trasa biegu 

• Trasa biegu dla dzieci liczy ok. 800m  (1 pętla po chodniku od strony wewnętrznej Galerii). 

• Trasa biegu dla dorosłych -liczy ok. 1,6 km (2 pętle po chodniku od strony wewnętrznej 

Galerii). 

• Trasa nie posiada atestu PZLA. 

• Zabrania się wbiegania na jezdnię! 

5. Uczestnictwo 

• Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz 

zgłoszeniowy udziału dostępny na stronie www.przemyskiklubbiegacza.pl oraz posiadają 

aktualne badania lekarskie (lub podpiszą stosowne oświadczenie w biurze zawodów). Każda 

osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność. 

• Należy wypełnić wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym. 

• W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które pobrały czapkę Mikołaja w biurze zawodów 

(lub zaopatrzą się we własną czapkę Mikołaja) i na Starcie będą ubrane w taką czapkę. 

http://www.przemyskiklubbiegacza.pl/
http://www.galeriasanowa.pl/


Zwolnione z tego wymogu mogą być jedynie osoby we własnych strojach Św. Mikołaja lub 

innych strojach związanych z charakterem biegu (śnieżynki, renifery itp.) 

6. Odpowiedzialność 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika 

Biegu Mikołajkowego. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców 

bądź prawnych opiekunów. 

7. Zgłoszenia do biegu 

• Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony www.przemyskiklubbiegacza.pl do 6 

grudnia, lub 7 grudnia osobiście w biurze zawodów (liczy się kolejność zgłoszeń). 

• Organizator zapewnia czapki dla 400 pierwszych uczestników, którzy zarejestrują się na w/w 

stronie. 

• Organizator wprowadza limit ilości uczestników biegu w wysokości 400 osób. 

8. Weryfikacja 

W biurze zawodów należy przynieś podpisane oświadczenie lub wypełnić na miejscu, osoby 

niepełnoletnie muszą być z rodzicem (opiekunem prawnym) lub posiadać podpisane oświadczenie 

przez rodzica (prawnego opiekuna). Na tej podstawie nastąpi weryfikacja z listą zgłoszeń, 

zawodniczka/zawodnik otrzyma czapkę Mikołaja . 

9. Opłata startowa 

Udział w biegu jest bezpłatny. 

10. Dodatkowe atrakcje 

• Do wygrania 10 voucherów do SPA dla najszybszych kobiet i 10 voucherów do SPA dla 

najszybszych mężczyzn 

• Do wygrania  nagrody rzeczowe dla najszybszych dziewcząt i najszybszych chłopców  

w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 

 

11. Bezpieczeństwo 

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego 

podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po wyznaczonym 

odcinku trasy. Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników jakie ewentualnie mogą powstać 

podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia. 



12. Zakończenie 

Zakończenie „Świątecznego Biegu Mikołajów” połączone z wręczeniem nagród zostanie 

przeprowadzone o godzinie 15:45 w holu Galerii Sanowa obok wejścia głównego. 

13. Uwagi 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 


