
 
Szanowna Biegowa Społeczności, 

mamy obecnie sytuację wyjątkową, w której w obliczu zmieniającej się dynamiki rozwoju pandemii 

obowiązujące zalecenia i nakazy rządowe dynamicznie ulegają zmianie. Co jest możliwe dziś, może nie być 

możliwe jutro i odwrotnie. W takiej sytuacji prawnej trudniej podejmuje się długofalowe działania 

organizacyjne. Mimo to, zachęceni Waszą potrzebą biegania i bazując na zdobytym doświadczeniu, 

zdecydowaliśmy podjąć się ryzyka realizacji wydarzenia GUT WINTER. Motywuje nas przekonanie, że - Z 

ZACHOWANIEM WSZELKICH MOŻLIWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA - trzeba żyć i działać dalej. 

Poniżej znajdziecie Aneks, w którym opisane są zakładane zasady bezpieczeństwa oraz możliwe scenariusze 

formuły wydarzenia, w zależności od zaleceń, które będą obowiązywały w lutym 2021. Wiele szczegółów da 

się określić dopiero bliżej wydarzenia, natomiast chcemy uruchamiając zapisy, pokazać Wam plan B i C. 

Mamy nadzieję, że takie podejście ułatwi Wam podjęcie decyzji co do rejestracji. Jesteśmy też otwarci na 

Wasze pomysły i rozwiązania - zapraszamy do kontaktu! 

Z życzeniami zdrowia w biegu i nad wyraz wysokiej odporności,  

Violetta Domaradzka 

Robert Zakrzewski 

Zarząd Fundacji Run Vegan 
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1. Czym jest Aneks  

1.1. Aneks jest integralną częścią regulaminu GUT WINTER 2021.Rejestracja na wydarzenie oznacza 

akceptacją Regulaminu oraz zapisów niniejszego Aneksu. 

1.2. Aneks reguluje kwestie związane z przyszłymi Rozporządzeniami Rady Ministrów, które mogą wpłynąć 

na ograniczenie lub brak możliwości realizacji wydarzenia w pełnej formie, na przykład poprzez 

wprowadzenie limitów realizacji wydarzeń sportowych, ograniczenie swobody przemieszczania się czy 

funkcjonowania branży usług noclegowych. 



 
1.3. Aneks zawiera również zasady realizacji wydarzenia w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. Zasady te 

mogą ulec zaostrzeniu lub złagodzeniu, stosownie do sytuacji epidemicznej i przepisów 

obowiązujących w dniu wydarzenia 

2. Zasady wprowadzone w związku z obowiązującymi stanem epidemicznym 

UWAGA: W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje 
przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stronie www.gov.pl 

2.1. W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, tj. bez obowiązku izolacji lub kwarantanny. 

2.2. Maksymalna jednoczesna liczba uczestników wydarzenia na terenie strefy START/ META: 250 osób 

(zawodnicy + organizatorzy + obsługa).  

2.3. Na terenie Biura Zawodów, Miasteczka, w strefie Start/Meta oraz na punktach żywieniowych 

uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu i  zakrywania ust i nosa. 

2.4. Wyposażenie obowiązkowe uczestników obejmuje tym samym maseczkę/ komin.  

2.5. Przed wejściem do przestrzeni zamkniętych/ wydzielonych Uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji 

rąk i zasłonięcia ust i nosa. 

2.6. Uczestnik zgadza się na pomiar temperatury termometrem bezdotykowym przez wolontariuszy i 

obsługę medyczną wydarzenia. 

2.7. Organizator zapewnia: 

■ płyny do dezynfekcji  

■ maseczki dla wolontariuszy i zespołu technicznego 

 

3. Możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń 

3.1. W przypadku nowych obostrzeń epidemicznych, które ograniczą formułę, ale nie uniemożliwią 

realizacji wydarzenia w dniu 20.02.2021, Organizatorzy przewidują wprowadzenie zasad adekwatnych 

do ograniczeń, obejmujących na przykład (lista otwarta): 

■ start w formule rozproszonej, z wyznaczonymi godzinami startu lub start falowy 

■ przeniesienie części startujących na kolejny dzień 

■ wprowadzenia klasyfikacji wg czasów netto 

■ rezygnację z biura zawodów i odprawy w piątek oraz dekoracji w sobotę 

■ rezygnację lub ograniczenie formuły punktów żywieniowych 

UWAGA: Rejestracja na wydarzenie oznacza, że Uczestnik jest świadom możliwości 

wprowadzonych ograniczeń i je akceptuje.  

3.2. W przypadku braku możliwości realizacji wydarzenia w dniu 20.02.2021 Organizator może 

zadecydować o: 

■ przesunięciu wydarzenia na inny termin 

■ lub odwołaniu wydarzenia 

zaś Uczestnik ma prawo do: 

http://www.gov.pl/


 
■ rezygnacji z wydarzenia i otrzymania 80% wpłaty 

■ lub przesunięcia swojej wpłaty na kolejne wydarzenia realizowane przez Fundację w 

formule uzyskania vouchera o 100% wartości dokonanej wpłaty 

■ lub otrzymania pocztą swojego pakietu startowego wraz z upominkiem i uzyskania 

vouchera na pozostałą kwotę, o ile elementy składowe pakietu będą już 

wyprodukowane 

3.3. W przypadku odwołania wydarzenia w tygodniu poprzedzającym bieg, czyli w dniach 

14-19.02.2021, Uczestnik ma możliwość: 

■ przesunięcia swojej wpłaty na kolejne wydarzenia realizowane przez Fundację w 

formule uzyskania vouchera o 100% wartości dokonanej wpłaty 

■ lub otrzymania pocztą swojego pakietu startowego wraz z upominkiem i uzyskania 

zwrotu/vouchera na pozostałą kwotę 

 

4. Rezygnacja z wydarzenia przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika 

4.1. W przypadku rezygnacji ze startu do dnia 14.02.2021 Uczestnik ma prawo do: 

■ otrzymania 80% wpłaty 

■ lub przesunięcia swojej wpłaty na kolejne wydarzenia realizowane przez Fundację w 

formule uzyskania vouchera o 100% wartości dokonanej wpłaty 

■ lub otrzymania pocztą swojego pakietu startowego wraz z upominkiem i uzyskania 

vouchera na pozostałą kwotę, o ile elementy składowe pakietu będą już 

wyprodukowane 

■ lub przesunięcia pakietu na innego Zawodnika (koszt zmiany: 20 zł, szczegóły w 

Regulaminie) 

4.2. W przypadku rezygnacji ze startu w dniach 14-18.02.2021 Uczestnik ma prawo do: 

■ przesunięcia swojej wpłaty na kolejne wydarzenia realizowane przez Fundację w 

formule uzyskania vouchera o 100% wartości dokonanej wpłaty 

■ lub otrzymania pocztą swojego pakietu startowego wraz z upominkiem i uzyskania 

vouchera na pozostałą kwotę, o ile elementy składowe pakietu będą już 

wyprodukowane 

■ lub przesunięcia pakietu na innego Zawodnika (koszt zmiany: 20 zł, szczegóły w 

Regulaminie). 

 

 

                                            Ochotnica Dolna, 17.11.2020 


