
 

Regulamin VI Biegu Princessy 

I. Cel  

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności 

fizycznej.  

 

II. Organizator  

Organizator VI Biegu Princessy: 

• Nestle Polska S.A. Odział w Kargowej, ul. Kolejowa 1  66-120 Kargowa 

 

III. Partner  

• Gminne Centrum Kultury w Kargowej, ul. Browarna 7  66-120 Kargowa 

 

IV. Termin i miejsce  

1. Bieg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 (godzina może 

ulec zmianie) ulicami miasta Kargowa. 

2. Start: Ul. Sportowa 2 w Kargowej. 

Zawodnicy muszą zgłosić się do Biura Zawodów w dniu biegu w godzinach: 

 10:00 do 11:45 

Trasa obejmuje 1 pętlę przebiegającą ulicami Kargowej. Mapa trasy Biegu jest 

dostępna na stronie Gminnego Centrum Kultury oraz na portierni fabryki Nestle 

Polska S.A. w Kargowej (forma papierowa). 

3. Meta: Ul. Sportowa 2 w Kargowej.  

4. Długość trasy: 4,5 km.  

6. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.  

7. Pomiar czasu – brak. 

V. Uczestnictwo  

1. W Biegu, prawo startu mają osoby, które do dnia 2 czerwca 2018 roku ukończą 18 

lat lub dostarczą zgodę prawnego opiekuna (zgoda na formularzu zgłoszeniowym) na 

start w Biegu. 



2. Warunkiem startu w Biegu jest wyrażenie przez zawodnika zgody na udział w 

zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik wypełniając formularz 

zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z 

tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w półmaratonie wiąże się z 

wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także 

szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z 

uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w 

zawodach na własną odpowiedzialność. 

3. Dla pierwszych 100 osób, które dokonają rejestracji, przewidziane są koszulki 

biegacza, w której powinni wystartować. Odbiór koszulek możliwy w Biurze 

Zawodów. 

4. Uczestników VI Biegu Princessy obowiązuje niniejszy Regulamin.  

 

VI. Klasyfikacje i wyniki 

1. Jak zostało opisane w punkcie I, Bieg ma na celu promocję aktywności fizycznej 

bez względu na płeć czy wiek. W związku z tym podczas VI Biegu Princessy nie 

będą obowiązywały żadne klasyfikacje. 

2. Wyniki Biegu nie będą mierzone. Podczas VI Biegu Princessy każdy jest 

zwycięzcą. Bez względu na to, czy przybiegnie pierwszy, czy ostatni. 

 

VII. Zgłoszenia  
 
1. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Gminnego Centrum 

Kultury oraz na portierni fabryki Nestle Polska S.A. w Kargowej (forma papierowa). 

2. By zostać uczestnikiem Biegu należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy 

na podany adres: biegprincessy@gmail.com. Następnie - w dniu Biegu - należy 

dostarczyć formę papierową podpisanego formularza zgłoszeniowego do Biura 

Zawodów. 

3. Termin zgłoszeń upływa 25 maja 2018r. 

3. Organizator ustala limit biegaczy na 300 osób. 



5. Za zgłoszenie do Biegu uważa się wysłanie formularza na wskazany adres e-mail 

oraz dostarczenie – w dniu Biegu – podpisanej formy papierowej formularza 

zgłoszeniowego. 

6. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie koszulek odbędzie się w dniu Biegu w 

godzinach 10:00-11:45 

 

VIII. Upominki 
 

1. Dla pierwszych 100 osób, które dokonają rejestracji, przewidziane są koszulki 

biegacza. Każdy uczestnik Biegu otrzyma wodę oraz wyroby Nestle, bez względu na 

miejsce w stawce Biegu. 

 

IX. Postanowienia końcowe  

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.  

2. Każdy uczestnik Biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od 

nieszczęśliwych wypadków.  

3. Organizator nie odpowiada za ubrania biegaczy pozostawione w strefie startu.  

4. Uczestników Biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie Biegu. 

6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, 

zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie 

zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach na własną odpowiedzialność. 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:  

Ewa Kozłowska tel. 600 204 649 

 


