
Regulamin
Bieg Charytatywny dla Kingi

I. ORGANIZATOR
POMAGANIE PRZEZ BIEGANIE

II. WSPÓŁORGANIZATOR
Miński Klub Biegacza DREPTAK

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 lipca 2017 w Mińsku Mazowieckim pod najstarszą sosną 
w Polsce w lesie przy ulicy Stankowizna.
2. Dystans biegu: 3.75 km.
3. Start: 19.30
4. Start i meta będą znajdować się przy parkingu przy najstarszej sośnie w Polsce. 

IV. LIMIT CZASU
Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę.

V. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej na stronie 
www.mkbdreptak.pl, opłacenie pakietu startowego przelewem oraz podpisanie 
deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie 
deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest 
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 Wpłaty należy dokonać na konto:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

ul. Piłsudskiego 6
05-300 Mińsk Mazowiecki

Numer rachunku: 94 9226 0005 0010 1358 2000 0010

KONIECZNIE Z DOPISKIEM: SABAT CZAROWNIC
Opłata startowa to 20 zł.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co 
do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do 
zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione 
przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
3. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 12 lipca 2017 (po tym terminie 
zgłoszenie jest niemożliwe). W biurze zawodów będzie możliwość zapisania się w dniu 
biegu. Ilość miejsc jest ograniczona.
4. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet 
startowy.
5. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 15 lipca 2017 w biurze zawodów w 
godzinach 17:30 do 19:30.
6. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu. 

VI. UCZESTNICTWO

http://www.mkbdreptak.pl/


1. Prawo do uczestnictwa w biegu ma każdy, kto ukończył 16 rok życia. 
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” 
podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w
dniu zawodów.
3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia 
umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi 
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem 
Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

VII. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział wynosi 20 zł.
2. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości. 
3. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Bieg Charytatywny dla Kingi nie jest wyścigiem. Biegasz, bo pomagasz.
2. Spośród uczestników zostaną rozlosowane nagrody.

IX. ZWROTY 
1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora – Paulina Goebel tel. +48 662 232 044, Marta Krupa tel. 
+48 512 173 321
2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla 
wszystkich uczestników.
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