
REGULAMIN BIEGU Łęczyca 2021 

1. CELE 

1.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkaoców Łęczycy i okolic 

1.2. Propagowanie zdrowego stylu życia 

2. ORGANIZATOR 

Organizatorem Biegu jest Salon Fryzur Michał Retkowski oraz Dietetyk na kółkach Anna Karwala 

Osoby uczestniczące w Biegu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, są dalej zwane 

Uczestnikami lub Zawodnikami. 

3. KONTAKT 

505-757-797 

Karolina Retkowska 

Anna Karwala 

537 025 537 

 

4. TERMIN I MIEJSCE 

Bieg odbędzie się w dniu 12 września 2021 roku, na terenie – Parku Miejskiego w Łęczycy 

według następującego harmonogramu: 

Odbiór zestawu startowego w dniu biegu (12 września 2021) od godziny 8:00 do 10:00 w Parku 

Miejskim w Łęczycy.  

8.00 – 10:00 

Rejestracja zawodników i wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów. 

10.00 – 10:30 

Bieg dzieci: ( bieg dzieci : od 3 do 6 lat - 100m , od 7 lat do 15 lat : 1 okrążenie wokół Parku 

Miejskiego) – młodzież w wieku 16 – 17 lat zapraszamy na bieg dla dorosłych za zgodą pisemną 

prawnego opiekuna) 

10:30 

Wspólna rozgrzewka. 

10:55 

Bieg główny: 

11:00 

Zakooczenie imprezy. 

12:30 



5. TRASA I GODZINY STARTU 

5.1. Trasą biegu są okrążenia w Parku Miejskim w Łęczycy. 

5.3. Niedopuszczalne jest skracanie trasy pod rygorem dyskwalifikacji. 

5.4. Start według harmonogramu nastąpi przy scenie w parku. 

5.5. Przy STARCIE I MECIE będzie stanowisko wręczania medali. 

5.6. Każdy zawodnik startujący w biegu robi to na własną odpowiedzialnośd. 

5.7 Za dzieci do lat 18 odpowiadają rodzice i pełnoprawni opiekunowie. 

6. LIMIT I POMIAR CZASU 

6.1.Limit czasu biegu dla dorosłych 60 minut. 

6.2. Zawodnicy, którzy nie ukooczą ̨biegu w limicie czasu zobowiązani są ̨do zejścia z trasy. 

6.3. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy. 

6.6. Numer startowy dla osoby dorosłej będzie gotowy do użycia i przymocowania z przodu. 

7. ZGŁOSZENIA 

7.1. Zgłoszeó można dokonywad ́wyłącznie za pośrednictwem serwisu: 

https://time4s.pl/ii-leczycki-bieg-rycerski 

 

Zapisy internetowe do biegu zostaną uruchomione od 15 maja 2021 roku od godziny 21:00 i potrwają 

do 5.09.2021 do godz. 21:00 

7.2 Liczba Uczestników ograniczona jest do 50 dzieci i 200 osób dorosłych. 

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej. 

7.4. Zgłoszenia do udziału w Biegu, jak i sam Bieg jest płatny i wynosi 39 zł od osoby dorosłej i 29 zł od 

dziecka. 

W przypadku braku przekierowania do płatności lub problemami technicznymi przy opłacie  
 
można wykonad tradycyjny przelew na nr konta 

 

05 1140 2004 0000 3802 7585 3040 
 

TIME4S Radosław Sekieta 
93-547 Łódź, ul.Ciasna 4m1 

 
Bieg Rycerski (imię i nazwisko uczestnika) 

 

7.5. W przypadku niemożliwości stawienia się na bieg pakiet startowy jest możliwy do odbioru przez 

osobę upoważnioną, która posiada stosowny dokument potwierdzający upoważnienie. 

8. UCZESTNICTWO 

https://time4s.pl/ii-leczycki-bieg-rycerski


8.1 Uczestnikiem zawodów może byd ́każdy miłośnik biegania. 

8.2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są ̨zobowiązani do złożenia deklaracji 

uczestnictwa w biurze zawodów, znajdującym się w okolicach startu. 

8.3. W pakiecie startowym dla wszystkich uczestników (pakiet startowy otrzymuje zarówno osoba 

dorosła, jak i dziecko) znajdowad ́ się ̨ będą:̨ woda i numer startowy. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zwiększenia pakietu jeśli pojawią się dodatkowi sponsorzy. 

8.5. Każdy Zawodnik zgłaszając się ̨do Biegu wyraża zgodę ̨na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów zapisów, weryfikacji i umieszczenia w komunikacie koocowym, wydawanym przez 

Organizatora po zakooczeniu Biegu. 

8.6 Każdy Zawodnik ma obowiązek do zapoznania się ̨ z Regulaminem i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania. 

8.7 Uczestnik Biegu wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w celach relacji z imprezy i jej 

promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych, w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach 

reklamowych innego typu. 

8.8 Pobranie numeru startowego i podpis na liście startowej są ̨równoznaczne z akceptacją 

8.9. Nagrody dla Biegu głównego będą kategoryzowane na kobiety i mężczyzn. 1, 2 i 3 miejsce dla 

kobiet oraz 1,2 i 3 miejsce dla mężczyzn.  

8.10. W biegu dzieci nie będzie podziału na kategoryzację płci. Wygrywają pierwsze trzy osoby na 

mecie bez podziału na chłopców i dziewczynki.  

Regulaminu Biegu. 

9. BIURO ZAWODOW 

1. Buro zawodów znajduje się ̨na terenie Parku Miejskiego w Łęczycy i będzie czynne w dniu 

zawodów od godziny 8:00 do 10:00 

2. Organizator zastrzega sobie zmianę miejsca biura zawodów 

12. POSTANOWIENIA KONCOWE 

13.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeostwo osób trenujących na trasie Biegu 

przed jego rozpoczęciem i po zakooczeniu. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do 

Organizatora. 

13.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Biegu ze względu na pogodę ̨ i inne 

czynniki siły wyższej, których nie można przewidzied,́ ani im zapobiec. 

13.5 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru w miejscu odbywania się 

Biegu. 



13.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia o uczestnictwie, 

niezgodnego z prawdą 

13.7 We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu 

przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 


