
REGULAMIN

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY

BIEG MŁODZIEŻY I KIBICÓW

I ORGANIZATOR

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

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

siedzibą: i Niskoiej 161, 33-395 Chełmiec

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

II TERMIN I MIEJSCE

1. Termin: 8 irześnia 2019 r., serie startoie od godz. 14:00.

2. Dystans - 600m (trasa bez atestu)

3. Start: Krynica -Zdrój, Buliary Dietla, na iysokości hotelu „Małopolanka”:

 kobiety – godz. 14:00

 mężczyźni – godz. 14:15

4. Meta: Krynica-Zdrój, ul. Noiotarskiego na iysokości iejścia głóinego do Starego Domu 

Zdrojoiego.

III UCZESTNICY

1. Wszyscy zaiodnicy, którzy zarejestrują się przez formularz internetoiy na stronie 

iii.festialbiegoi.pl lub i biurze zaiodói i iniosą opłatę startoią i rejestracyjną, a i biurze 

zaiodói odbiorą numery startoie.

2. Osoby niepełnoletnie mogą biec za pisemnym ośiiadczeniem zgody rodzicói lub opiekunói. 

IV ZGŁOSZENIA

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

możliiość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio i Biurze Zaiodói i dniach 6-8 irześnia 2019 r.

2. Zarejestroiany zaiodnik, który poprainie iypełnił kartę zgłoszenia i uiścił opłatę, otrzymuje i  

biurze zaiodói numer startoiy, który iidnieje przy jego naziisku na liście startoiej. 

3. Zgłoszenie każdego zaiodnika poiinno być iłasnoręcznie podpisane. Podpis na karcie rejestracji 

można dokonać przy odbiorze numeru startoiego i biurze zaiodói lub przesyłając podpisaną  

kartę rejestracji bezpośrednio do biura organizatora.

4. Warunkiem dopuszczenia zaiodnika do 18. roku życia i biegu będzie złożenie podpisu przez 

rodzica bądź opiekuna prainego pod ośiiadczeniem o braku przeciiiskazań do udziału. Podczas 

ieryfikacji zaiodnika iymagana obecność rodzica / opiekuna prainego.

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

V KLASYFIKACJE

1. Proiadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn.

http://www.festiwalbiegow.pl/


2. Klasyfikacja ig czasói bruto (od iystrzału startera do przekroczenia linii mety).

VI NAGRODY 

1. Według tabeli nagród 10. TAURON Festialu Biegoiego, dostępnej i portalu 

iii.festialbiegoiy.pl/festial-biegoiy.

2. Zaiodnicy, którzy dotrą do mety biegu otrzymają medale pamiątkoie.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorói.

Fundacja „Festiaa  Begói”

5.08.2019, KrynBca-Zdrój


