
Regulamin biegu "Wirtualny Pączek Run 2021" 

1. Cel 

 Popularyzacja biegania w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. 

 Zwiększenie świadomości walorów przyrodniczych otaczającym nas świecie. 

 2. Organizator: 

 Starostwo Powiatowe w Gryficach.  

 Powiatowe Centrum Sportu Rekreacji i Promocji w Gryficach. 

 3. Termin i miejsce 

 Bieg ze względu na swoją wirtualną formułę może być realizowany przez uczestników  

w dowolnym miejscu w kraju. 

 Zapisy na udział w biegu będą trwać OD 03.02.2021 do 10.02.2021 DO GODZ. 23:59. 

 Zgłoszenia na bieg dokonujemy poprzez PRZESŁANIE MAILA na adres gryfarenasport@gmail.com 

wpisując imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. 

 Dystans trasy wynosi 5 km. 

 Trasę można pokonać od dnia 03.02.2021 do dnia 10.02.2021. 

 Uczestnik biegu ma pełna swobodę w doborze trasy. 

 4. Zasady uczestnictwa 

 W biegu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy dokonają zgłoszenia. 

 Organizator przewiduje limit zgłoszeń – 100. 

 Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie urządzenia lub aplikacji mobilnej do monitorowania 

aktywności sportowych. 

 Uczestnik zobowiązany jest udokumentować swój bieg na ww. urządzeniu, a potwierdzenie w postaci 

zrzutu ekranu lub zdjęcia przesłać na adres mailowy gryfarenasport@gmail.com lub fb/gryf arena 

pcsrip. 

 Zgłoszenie jest równoznaczne z zapisem na bieg i akceptacją niniejszego regulaminu. 

 5. Zgłoszenia 

 Zgłoszenia do wirtualnego biegu „Pączek Run” będą przyjmowane poprzez PRZESŁANIE MAILA na 

adres gryfarenasport@gmail.com wpisując imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. 

 Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 03.02.2021 do dnia 10.02.2021 do godz. 23:59 

6 . Postanowienia końcowe 

 Wszystkich uczestników biegu „Pączek Run”  zobowiązuje niniejszy Regulamin. 

 Zachęcamy do udokumentowania swojego biegu i podzieleniu się zdjęciami wysyłając je na 

maila gryfarenasport@gmail.com lub na fb/gryf arena pcsrip. 

 Uczestnicy biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwwskazania 

medyczne do wzięcia udziału w zawodach oraz, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych 

jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach 

spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wyrządzone szkody. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione w trakcie trwania zawodów. 

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie. 

 W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga organizator.  

 Informacja/kontakt – tel. 665133137 Mariusz Dąbrowski PCSRiP w Gryficach 
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