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Regulamin Biegu - #Biegnachacie  

Bieg odbędzie się w dniu 13.04.2020 od 00:01 do 23:59 

 

§ 1. 

1. Organizatorem #Biegnachacie jest „Fundacja Nasz Szpital”. 

2. Bieg jest imprezą charytatywną. 

§ 2. 

1. Bieg został objęty Patronatem Honorowym: 

 

 

§ 3. 

Celem biegu jest:   

1) upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu. 

2) promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3) zachęcenie do zastania w domu w trakcie pandemii. 

4) zbiórka środków na wsparcie Nowodworskiego Centrum Medycznego. 

§ 4. 

1. Bieg ma charakter zabawy w domu.  

2. Każdy z uczestników w ramach akcji #zostańwdomu pobiegnie we własnym domu.  

  

§ 5. 

1. Bieg ma trwać minimum 30 minut.  

2. W biegu/zabawie mogą brać udział uczestnicy od 1 roku życia do 99 roku życia.  

3. Można biec na bieżni, biec lub truchtać w miejscu, biegać po pokoju – forma jest dowolna, 

ważne by biec lub maszerować minimum 30 minut.   

4. Obowiązkowa jest dobra zabawa.  

5. Bieg ma być udokumentowany za pomocą aplikacji do uprawiania sportów, zdjęć lub 

filmów, które zostaną wysłane na adres mailowy organizatora lub umieszczony w wydarzeniu 

na Facebooku.  

6. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal – wysłany za pomocą poczty tradycyjnej do 

14 dni od udokumentowania 30 minutowego #Biegunachacie.  
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7. Numery startowe zostaną wysłane za pomocą poczty elektronicznej.  

§ 6. 

1. Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę:   

https://dostartu.pl/ 

  

2. Miejsce wśród startujących w Biegu gwarantuje dokonana opłata za pakiet startowy.  

3. Liczba uczestników biegu nie jest ograniczona.  

4. Start zapisów elektronicznych wystartuje w dniu …….. zamknięcie napisów nastąpi w dniu 

12.04.2020 roku o 24:00.  

§ 7. 

1. Opłata startowa za udział w #Biegnachacie: 

- Minimalna opłata to 35 zł  

- Dodatkowo w celu wsparcia Nowodworskiego Centrum Medycznego uczestnik może wpłacić 

50 zł lub 100 zł.  

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.   

3. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.   

 

  

§ 8. 

1. Kontakt i informacje na temat biegu: Kamil Janczarek, tel. 663-785-095, e-mail: 

kamil.janczarek2015@gmail.com lub fundacja.nasz.szpitalndm@gmail.com 

2. Organizator zastrzega możliwość odwołania imprezy z powodu przyczyn od niego 

niezależnych.   

  

 


