
Regulamin Mikołajkowego Charytatywnego Biegu dla Gabrysi 

ORGANIZATORZY 

1. Grupa Biegaczy Skórzec Biega 

2. Yulo Run Team Siedlce 

3. Slow Jogging Siedlce 

4. Caritas Siedlce 

5. Agencja Rozwoju Miasta Siedlce 

CEL 

1. Wsparcie leczenia i rehabilitacji poszkodowanej w wypadku drogowym, a przebywającej 

w śpiączce Gabrysi Kilińskiej. 

2. Promocja dobroczynności. 

3. Integracja lokalnej społeczności. 

4. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu. 

 

TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg dla Gabrysi odbędzie się 08 grudnia 2018 roku (sobota) w Siedlcach na terenach 

Agencji Rozwoju Miasta Siedlce i Błoniach Siedleckich przy ul. Jana Pawła II. 

2. Start o godz. 13:00 (bieg dla dzieci) oraz 13:15 (bieg główny na ok. 5 km). 

3. Biuro zawodów znajdować się będzie w budynku Stadionu Miejskiego, ul Jana Pawła II 6 

i czynne będzie w dniu Biegu od godz. 11:00 do 12:45. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Bieg główny odbędzie się na dystansie ok. 5 km. Trasa nieatestowana. Start i meta przy 

stadionie miejskim, trasa będzie prowadzić wzdłuż boisk treningowych ARMS na Błonia 

Siedleckie i z powrotem. 

2. W Biegu może wziąć udział każdy, kto w dniu zawodów ukończył 13 lat. 

3. Odbędzie się również bieg towarzyszący dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, na dystansie 

około 300 metrów. Do startu w nim zostaną dopuszczone wszystkie dzieci, których rodzice 

zgłoszą się do Biura Zawodów i wypełnią pisemną zgodę na udział dziecka w zawodach 

sportowych oraz uiszczą opłatę startową. 

4. Organizatorzy nie ustalają limitu startujących, z tym, że 300 osób, które jako pierwsze 

zarejestrują się i opłacą udział otrzyma numer startowy i medal na mecie. 

5. Każdy zawodnik startujący w biegu ma obowiązek zarejestrować swój udział 

za pośrednictwem formularza: https://elektronicznezapisy.pl/event/3255.html 

lub bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, tj. 08.12.2018 w godz. 11:00 – 12:45. 

6. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do 04.12.2018 roku. 

https://elektronicznezapisy.pl/event/3255.html


7. Każdy zawodnik przed biegiem zobowiązany jest do odebrania numeru startowego 

i podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie 

dostępne w Biurze Zawodów. 

8. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica 

lub prawnego opiekuna na udział w Biegu. 

9. Każdy zawodnik zobowiązuje się do wpłacenia opłaty startowej (minimum 30 zł - bieg 

główny i 10 zł - bieg dla dzieci). Zachęcamy jednak do większych wpłat. Środki pieniężne 

będą księgowane bezpośrednio na subkonto Gabrysi utworzone w Caritas.  

Zebrane pieniądze zostaną przekazane w całości na leczenie i rehabilitację 

poszkodowanej w wypadku drogowym Gabrysi. 

10. Opłatę startową należy wpłacić na konto Caritas Siedlce poprzez formularz zgłoszeniowy 

podany wyżej lub uiścić gotówką bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu. 

Dane do przelewu: 

Caritas Siedlce 

Nr rachunku 21 9194 0007 0027 9318 2000 0260 

Tytułem: Kilińska Gabrysia – 45117, opłata za (imię i nazwisko uczestnika biegu) 

11. Organizatorzy nie wystawiają faktur VAT za udział w imprezie. 

 

ŚWIADCZENIA I NAGRODY 

1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje numer startowy, agrafki, ciepły 

posiłek po ukończeniu biegu, kawę i herbatę. 

2. Prowadzony będzie ręczny pomiar czasu. 

3. W trakcie biegu obowiązuje klasyfikacja : 

a) Najszybszy Mikołaj (miejsca 1-3) 

b) Najszybsza Śnieżynka (miejsca 1-3) 

c) Najciekawsze przebranie (związane z Mikołajkami) 

d) Najcięższy zawodnik biegu 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów 

fizycznych. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. 

2. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej i ubezpieczenia w trakcie biegu. 

3. Każdy uczestnik startujący w biegu zobowiązany jest do przyczepienia numeru startowego 

w widocznym miejscu z przodu. 

4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5. W sprawach nie objętych regulaminem, rozstrzygają organizatorzy. 


