
Regulamin – BIEG NA 1km 

 

I ORGANIZATOR 

1. Organizatorem PZU Festiwalu Biegowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich 

z siedzibą w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; tel: 022/583-11-00, fax:022/583-11-50 i 

Fundacja „Festiwal Biegów” z siedzibą: w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec 

2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegow.pl  oraz www.runningfestival.pl. 

II TERMIN I MIEJSCE 

1.  Termin: 7 września 2014, start - godz. 14:00. 

2. Dystans: 1 km  (trasa bez atestu) 

3. Start: Krynica-Zdrój Bulwary Dietla, na wysokości hotelu Witoldówka 

4.  Meta: Krynica-Zdrój  ul. Nowotarskiego na wysokości wejścia głównego do Starego 

Domu Zdrojowego 

III UCZESTNICY 

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się w biurze zawodów i w dniu zawodów będą 

mieli ukończone 13 lat; dzieci i młodzież (osoby niepełnoletnie pomiędzy 13. a 18. rokiem 

życia)  mogą biec za pisemnym oświadczeniem zgody rodziców lub opiekunów; wszyscy 

zawodnicy muszą być zarejestrowani przez formularz elektroniczny, muszą uiścić opłatę 

rejestracyjną i zgłoszeni w biurze zawodów gdzie odbiorą numery startowe. 

IV ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegow.pl. Istnieje możliwość 

zgłoszenia się do biegów Festiwalu bezpośrednio w biurze zawodów w dniu 5-7 

września. 

2. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia i uiścił opłatę, 

otrzymuje w  biurze zawodów numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście 

startowej  
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3. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpis na 

karcie rejestracji można złożyć przy odbiorze numeru startowego  w biurze zawodów lub 

przesyłając podpisaną  kartę rejestracji bezpośrednio do biura organizatora. 

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do 18 r.ż. w biegu będzie złożenie podpisu przez 

rodzica bądź opiekuna prawnego pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do 

udziału 

5. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie PZU Festiwalu Biegowego. 

V KLASYFIKACJE 

1. W biegu na 1km PZU Festiwalu Biegowego prowadzone będą następujące 

klasyfikacje:  

a) klasyfikacje wiekowe mężczyzn i kobiet: młodzieżowa – 13 – 14, 15 – 16, 17 – 18 i  

powyżej 18 lat  

 

VI NAGRODY  

1. Zwycięzcy w klasyfikacjach wiekowych otrzymują nagrody według tabeli nagród 

znajdującej się w  REGULAMINIE PZU FESTIWALU BIEGOWEGO. 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami regulaminu PZU Festiwalu Biegowego. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 


