
REGULAMIN 

Czaplinecki Bieg Mikołajkowy 

 

I. CEL IMPREZY 

• Popularyzacja biegania i aktywności fizycznej 

• Integracja społeczności z Czaplinka i okolic. 

II. TERMIN 

• Start: 04.12.2021r. godz. 13:00 

III. MIEJSCE 

• Czaplinek, plac zabaw przy ul. Jeziorna 28. 

IV. ORGANIZATOR 

• Grupa El Toro De Oro. 

• Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa Rundorfina. 

• Czaplinecki Ośrodek Kultury 

• Gmina Czaplinek 

V. PROGRAM WYDARZENIA 

• godz. 13:00 – zbiórka uczestników i rozpoczęcie 

• godz. 13:10 – rozgrzewka 

• godz. 13:20 – start biegaczy 

• godz. 13:25 – start nordic walking 

• godz. 13:30 – start rodziców z dziećmi 

• godz. 14:00 – ognisko i kiełbaska na plaży miejskiej, dla chętnych „Bycze” morsowanie 

VI. ZAPISY 

1. On-line do dnia 01.12.2021r. do godziny 24:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny 

na stronie: biegiczaplinek.pl 

2. W dniu wydarzenia – weryfikacja uczestników i wydawanie mikołajowych 

niespodzianek od godz. 12:30. 

3. Wprowadza się łączny limit uczestników 200 osób. 

4. Za opiekę w czasie wydarzenia, stan zdrowotny uczestnika biegów oraz zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegach odpowiada zgłaszający  

i poświadcza to swoim podpisem. Dopuszcza się możliwość startu dzieci i młodzieży 

(za zgodą i odpowiedzialnością rodziców lub prawnych opiekunów). 

VII. OPŁATA STARTOWA 

1. Uczestnictwo jest bezpłatne. 

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje 

uczestnictwo w biegu i marszu, które odbywać się będzie na ogólnodostępnej i nie 

zamkniętej alejce pieszo-rowerowej.  

IX. WYRÓŻNIENIA 

1. Wszyscy uczestnicy biegu oraz marszu otrzymują: 

• pamiątkowy medal 

• mikołajowe niespodzianki 

• posiłek regeneracyjny 

X. TRASA 

1. START nabrzeże Drawskie od ul. Jeziornej. 

2. Trasa przebiega wzdłuż nabrzeża jeziora Drawsko na asfaltowej pieszo-rowerowej 

alejce. 

3. META plaża miejska przy jeziorze Drawsko 

 

http://polmaratonlipcowy.pl/


 

XI. UBEZPIECZENIE 

1. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy z uczestników jest zobowiązany do wykonywania poleceń osób z obsługi. 

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, 

wynikające z winy uczestników biegu. 

5. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. 

6. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania imprezy sportowej. 

8. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, 

które wystąpią przed, w trakcie lub po wydarzeniu spowodowane przez uczestników 

imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone 

szkody. 

9. Każdy uczestnik otrzymuje posiłek oraz wodę na mecie biegu i marszu. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy 

(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE) 

11. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz 

wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i 

telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu. 

12. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod linkiem: biegiczaplinek.pl , 

mailowo: e-mail: rundorfina@gmail.com lub eltorodeoroczaplinek@gmail.com oraz 

telefonicznie: 512 876 292 lub 694 118 966. 
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