
BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - BIAŁOŁĘKĄ 2020  
ANEKS DO REGULAMINU 

 
UWAGA -  ZMIANA FORMUŁY BIEGU - BIEG INDYWIDUALNY ❗ ❗ ❗  
Ze względu na ogłoszone 6 listopada Rozporządzenie Rady Ministrów zakazujące wydarzeń 
biegowych i rowerowych konieczna jest zmiana formuły wydarzenia, zgodnie z Regulaminem Biegu, 
pkt VI podpunkt 6 o treści: 
"ORGANIZATOR ZASTRZEGA, IŻ W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 
WYDARZENIA ZE WZGLĘDU NA NOWE ZALECENIA EPIDEMICZNE, WYDARZENIE ODBĘDZIE 
SIĘ W FORMULE WIRTUALNEJ, A MEDALE I NUMERY STARTOWE ZOSTANĄ 
DOSTARCZONE UCZESTNIKOM DROGĄ POCZTOWĄ." 
 
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które stanowią Aneks do Regulaminu 
Bieg Niepodległości Białołęka 2020. 
 
📌 XXIII Bieg Niepodległości Białołęka 2020 odbędzie się w formule indywidualnej, bez 
bezpośredniej rywalizacji. 

1. Termin: uczestnicy powinni pokonać przewidziane 5 km indywidualnie, w dniach 11-15 
listopada 

2. Trasa: uczestnicy mogą  pobiec  w dogodnym dla siebie miejscu lub po przewidzianej 
oryginalnie trasie Biegu. 

3. Trasa oryginalna będzie oznakowana w godz.11 listopada 9.00 - 22.00. Dostępna jest 
również mapka biegu i track gpx, ułatwiająca start po oryginalnej trasy biegu w pozostałych 
dniach. 

1. Track GPX do pobrania tutaj: 
http://runvegan.pl/biegniepodleglosci/bialoleka-5-km.gpx  

2. mapka w formacie jpg i link do mapy na Traseo: 
https://b4sportonline.pl/bieg_niepodleglosci_bialoleka/ 

4. Wynik biegu należy wstawić na swoje konto na b4sportonline.pl, zgodnie ze szczegółową 
instrukcją obslugi: https://b4sportonline.pl/bieg_niepodleglosci_bialoleka/dodawanie_wyniku 

5. Dodany wynik będzie widoczny w wynikach online wydarzenia, będzie miał jednak charakter 
wyłącznie poglądowy i nie będzie służył do stworzenia oficjalnej klasyfikacji. 

6. Zdjęcia: na adres info@runvegan.pl zapraszamy również do przesyłania zdjęć. Stworzą one 
pamiątkowy album wydarzenia, który zostanie umieszczony na portalu Facebook 

7. Medale i numery startowe: 
1. w dniu 11 listopada w godzinach 09.30-16.30 będzie działał Punkt Odbioru 

Medali, usytuowany w bezpośredniej bliskości Klub Dziki Zakątek, Chlubna 1A. 
Zapraszamy po odbiór medalu i numeru startowego! 

2. Nieodebrane pamiątkowe medale oraz imienne numery startowe zostaną do Was 
wysłane pocztą w ciągu 2 tygodni od wydarzenia na adresy pocztowe podane 
podczas rejestracji na portalu b4sportonline.pl 

8. Wpisowe. Zgodnie z Regulaminem opłaty startowe zostaną przeznaczone na cel 
charytatywny w postaci wsparcia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Białołęka  

http://runvegan.pl/biegniepodleglosci/bialoleka-5-km.gpx
https://b4sportonline.pl/bieg_niepodleglosci_bialoleka/
https://b4sportonline.pl/bieg_niepodleglosci_bialoleka/dodawanie_wyniku




9. Klasyfikacja: ze względu na brak możliwości weryfikacji wyników nie zostaną przyznane 
statuetki/puchary za miejsca w klasyfikacjach open/ wiekowych. 

10.Maseczki: Przypominamy, że warto na teren swojego startu wybrać miejsce, gdzie 
zakrywanie nosa i ust nie jest obowiązkowe czyli zgodnie z Rozporządzeniem "w lesie, 
parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych 
ogródkach działkowych i na plaży”. W innym przypadku maseczka jest konieczna również 
podczas startu/treningu/spaceru. 

 
🍀  Mamy nadzieję, że kolejny bieg na Białołęce czyli grudniowy Bieg Wolności będzie można 
przeprowadzić w bezpośredniej rywalizacji. 
🍀 W razie pytań lub pomysłów piszcie adres: info@runvegan.pl.  
 

Wspólnie sprawmy, aby ten Bieg, choć wirtualny, łączył środowisko biegowe w tych trudnych 
czasach. Czekamy na Was! 

 
Do zobaczenia! 
Biegajcie dużo❤   Na zdrowie❤   Na Białołęce❤  
 
 
Organizacja: Dzielnica Białołęka m.st.Warszawy 
Realizacja: Fundacja Run Vegan 
 

http://m.st/
http://m.st/



