
                                                  
ActiveSports                   

REGULAMIN ZAWODÓW  

„ III Bieg Noworoczny 2015 
zdrowo i sportowo w Nowy Rok 2015 

 
CEL IMPREZY: 

 

 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców  

Warszawy. 

 Promocja Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

 

ORGANIZATOR:  

 ActiveSports Klub Biegacza Warszawa przy współpracy  Urzędu Dzielnicy Praga Południe 

 Tel. +48 501 767 600(Ala) 

 Strona internetowa: http://www.biegi.waw.pl/  
 

Honorowy Patronat Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  

Pana Tomasza Kucharskiego 

 

TERMIN 

 03.01.2015 (sobota) 

 

START I META 

 Park Skaryszewski, okolice stadionu KS „Drukarz” 

 Start o godz. 12:00 

 

DYSTANS:  

 ok 8 km,  na czas biegu  trasa oznaczona jest strzałkami i taśmami, oraz zabezpieczana przez 

pilotów na rowerach.  

 

BIURO ZAWODÓW: 

 budynek KS „Drukarz”, Al. Zieleniecka 2 

 Odbiór numerów tylko w dniu zawodów 

 
                                          
 
 

http://www.biegi.waw.pl/


WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie ok 8 km mają osoby pełnoletnie oraz osoby w 

wieku 16-18 lat, jeśli mają pisemną zgodę rodziców. Impreza ma charakter otwarty. 

 Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie 

podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu /Dz. Ustaw nr 101, 

poz. 1095/ Oświadczenie można wydrukować na stronie internetowej www.biegi.com.pl, 

www.biegi.waw.pl  lub wypełnić w dniu zawodów w biurze zapisów. 

 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

ZAPISY: 

 Od 6 grudnia 2014 na stronie www.biegi.waw.pl 

 Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (limit 400 osób), oraz  w dniu startu od godz. 9:00  

w przypadku wolnych miejsc. 

 Opłata startowa wynosi 40 zł., do dnia 31 grudnia 2014  

 od 1 stycznia 2015 oraz w dniu zawodów 50 zł. 

  
Zawodniczki i zawodnicy urodzeni w roku 1950 lub wcześniej wnoszą opłatę startową w 
wysokości 50% stawek. Prawo bezpłatnego startu mają osoby zaproszone przez Organizatora 
Biegu. 
 

 
O uczestnictwie w zawodach decyduje data wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora. 
W przypadku niezaksięgowania opłaty w terminie 5 dni od zapisania się na listę startową miejsce będzie 
zwalniane. 

. 

              

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: ActiveSports Alina Sakwa, 00-732 Warszawa, ul. Łużycka 2/53,  

 50 1020 5558 1111 1304 4560 0545  
z dopiskiem: imię i nazwisko „II Bieg Noworoczny”  

  

 

PROGRAM ZAWODÓW I NAGRODY:  

 Start godz. 12:00 na dystansie ok 8 km 

 Po biegu ok. 13:30 zapraszamy wszystkich zawodników na zakończenie imprezy (stadion KS 

„Drukarz”). Dekoracja zwycięzców : 6 pierwszych miejsc w kat. K i M.  

 

Medal, gorący posiłek, upominek oraz losowanie wielu nagród  

wśród wszystkich uczestników 
 

REKLAMACJE 

 Reklamacje dotyczące wyników, błędnych danych należy zgłaszać wysyłając mail na adres e-

mail wyniki@biegi.waw.pl 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności: za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,  

• Zawody odbędą się bez względu na pogodę, przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym. 

http://www.biegi.com.pl/
http://www.biegi.waw.pl/
http://www.biegi.waw.pl/
mailto:wyniki@biegi.waw.pl


• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.  

• Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów(zapewniamy depozyt dla drobnych rzeczy wartościowych np. dokumenty, kluczyki, telefon itp.) 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.  

• W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty 
startowej. Jest możliwość cedowanie opłaty startowej na inną osobę  

• Wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne. 

• Zabrania się ponownego przekraczania linii mety  

• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.  

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu 

oraz do jego zmian. 

 


