
 

 

              __________________________________________________________________________________ 

MEDALOMAINIAK dla Marcelinki 
 

 

I. TERMIN: 19.12.2021r. GODZINA 11.00 (start biegu głównego godz 12:00) 

II. MIEJSCE: Park na zdrowiu (start/meta przy wejściu do aquaparku fala). 

III. ORGANIZATOR i WYKONAWCA: TIME4S Radosław Sekieta 501 894 154, 

biuro@time4s.pl 

IV. DYSTANSE: Bieg Towarzyszący 500m, Bieg Główny 5km ATEST PZLA 

 

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID możliwość biegania w falach w 
zależności od ilości zgłoszeń 

V.  UCZESTNICTWO: do udziału w zawodach upoważnione są wszystkie kategorie 

wiekowe. Numer startowy (zwrotny) oraz agrafki otrzyma każdy zawodnik, który 

dokona rejestracji oraz dokona opłaty za minimum jeden wybrany przez siebie 

medal. 

VI.  ZGŁOSZENIA: do 17.12.2021r. do godziny 21.00 pod adresem 

https://time4s.pl/kalendarz 

Wpisowe płatne jest na konto: 

TIME4S Radosław Sekieta 
05 1140 2004 0000 3802 7585 3040 

Ul.Ciasna 4m1 
93-547 Łódź 

NIP 728-236-13-55 
REGON 473290840 

Opłata startowa tytułem: MEDALOMANIAK  (imię i nazwisko) oraz ilość konkurencji. 
Płatności elektroniczne obsługiwane są przez PAYU. 

 
VII.  OPŁATY: opłata startowa wynosi 20zł za każdy dystans. W przypadku chęci 

otrzymania FV prosimy o wysłanie danych na maila biuro@time4s.pl wraz z 

potwierdzeniem opłaty startowej.  

VIII.  INNE: startujący ubezpiecza się we własnym zakresie. W zawodach może 

wziąć udział każdy zawodnik, który: zgłosi się przy pomocy formularza 

zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz w dniu zawodów wypełni 

informacje związane ze stanem zdrowia dotyczące zagrożenia zarażeniem 

wirusem COVID-19 , osoby niepełnoletnie startują za zgoda i przy obecności 

opiekuna prawnego. Polityka ochrony danych osobowych RODO dostępna na 

stronie www.time4s.pl/kalendarz. Prosimy o wypelninei w formularzu 

zgłoszeniowym informacji dotyczącej posiadaniu paszportu COVID. 

https://time4s.pl/kalendarz


Wszelkie uwagi oraz reklamacje prosimy kierować na adres biuro@time4s.pl 
postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć na wszystkie wasze wątpliwości. 
 

IX.   POMIAR CZASU: elektroniczny chipy w zwrotnych numerach startowych 

X.  NAGRODY: pierwsze trójki dyplomy (oba biegi) osobno kobiety i mężczyźni, 

oraz upominki od organizatora 

 

UWAGA! 

Zawodnicy zgłoszeni do zawodów niezgodnie z regulaminem nie będą 

dopuszczeni do startu. W związku z obecną sytuacją pandemii COVID-19 

zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich uczestników o stosowanie sie 

do aktualnie obowiązujących przepisów i zaleceń W związku z aktualnymi 

zaleceniami w formularzu rejestracyjnym obowiązkowe będzie potwierdzenie 

posiadania lub nie posiadania paszportu. 

 

PROGRAM MINUTOWY  

 

10:00 - 11:00 PRZYGOTOWANIE TRASY BIEGU 

10:00 - 11:15 GODZINY OTWARCIA BIURA ZAWODÓW BIEG  
TOWARZYSZĄCY 

10:00 - 11:45 GODZINY OTWARCIA BIURA ZAWODÓW BIEG GŁÓWNY 

11:30 - 11:45 BIEG TOWARZYSZĄCY 0,5km - K1, M1 

12:00 START BIEGU GŁÓWNEGO 5km 

13:00 ZAMKNIĘCIE METY (LIMIT CZASU 60 MINUT) 

13:15 ZAKOŃCZENIE IMPREZY 


