
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

BIEGI DZIECI 9-12 LAT

I ORGANIZATOR

1. Organizatorzami 10. TAURON Festialu Biegoiego są Fundacja Instytut Studiói Wschodnich z 

siedzibą i Warszaiie, 00-382, ul. Solec 85/33; tel: 022/583-11-00, i Fundacja „Festial Biegói” z 

siedzibą: i Niskoiej 161, 33-395 Chełmiec

2. Strona internetoia zaiodói to: iii.festialbiegoiy.pl/festial-biegoiy

II MIEJSCE I TERMIN

1. Termin - 7 irześnia 2019 (sobota), początek godz. 13.00

2. Dystans: 600 metrói (trasa bez atestu)

3. Start i meta: Krynica-Zdrój, Buliary Dietla

4. Dzieci biegać będą podzielone na cztery kategorie:

a. Bieg dzieci i iieku 9-10 lat (roczniki 2010, 2009) - dzieiczynki i chłopcy osobno

b. Bieg dzieci i iieku 11-12 lat (roczniki 2008, 2007) - dzieiczynki i chłopcy osobno

O zakialifkoianiu do kategorii decyduje rok urodzenia. 

III. UCZESTNICTWO

1. Wszyscy zaiodnicy startujący i biegach muszą zostać zieryfkoiani i Biurze Zaiodói.

2. W zaiodach uczestniczyć mogą dzieci do 12 roku życia. Przy ieryfkacji oboiiązkoia jest 

obecność rodzica bądź opiekuna prainego.

3. Warunkiem dopuszczenia zaiodnika do biegu będzie złożenie podpisu przez rodzica bądź 

opiekuna prainego pod ośiiadczeniem o braku przeciiiskazań do udziału biegu.

4. Zaiodnicy zoboiiązani są do uczestnictia i koszulce dostarczonej przez organizatora i pakiecie 

startoiym.

IV ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmoiane są na stronie iii.festialbiegoiy.pl/festial-biegoiy. Istnieje możliiość 

zgłoszenia się do biegói Festialu bezpośrednio i Biurze Zaiodói i dniu 6-7 irześnia 2019 r. do 

30 minut przed startem konkurencji.

V OPŁATY

Opłaty startoie zaiarte są i Regulaminie 10. TAURON Festialu Biegoiego.

VI KLASYFIKACJE

1. Proiadzone będą klasyfkacje iiekoie:

a. dzieiczynki 9-10 lat

b. chłopcy 9-10 lat



c. dzieiczynki 11-12 lat

d. chłopcy 11-12 lat

O zakialifkoianiu do kategorii decyduje rok urodzenia dziecka.

2. Wyniki i klasyfkacjach proiadzone będą ig czasói bruto (od iystrzału startera do 

przekroczenia linii mety).

VII NAGRODY

1. Według tabel nagród 10. TAURON Festialu Biegoiego, dostępnej na stronie 

iii.festialbiegoiy.pl/festial-biegoiy.

2. Dzieci, które dotrą do mety biegu otrzymają medale pamiątkoie.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanoiieniami regulaminu 10. TAURON Festialu Biegoiego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorói.

Fundacja Festial Biegói

5.08.2019, Krynica-Zdrój


