
REGULAMIN 

Bieg Super-Rodzin dla podopiecznych  

Fundacji „Ja nie mogę czekać” 

26.06.2021r. 

I. Cel imprezy 

1. Podnoszenie społecznej świadomości na temat nieprawidłowości rozwojowych osób, które 

żyją blisko nas, w szczególności Autyzmu i zespołu Downa. 

2. Popularyzacja aktywności ruchowej i upowszechnianie jej jako podstawowa forma 

przeciwdziałania na zwiększony stres spowodowany epidemią SARS-CoV-2. 

3. Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. 

 

II. Organizatorzy 

1. FUNDACJA "JA NIE MOGĘ CZEKAĆ" 

ul. Ignacego Paderewskiego 7A, 64-600 Oborniki, 

Telefon: 667 252 299 

E-mail: terapiaswiatelko@gmail.com 

2. Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka „Światełko”,  

3. Gmina Oborniki 

4. Obornicki Klub Lekkoatletyczny 

5. Integra 

 

III. Nazwa zawodów, termin, miejsce i trasa 

1. Bieg Super-Rodzin podopiecznych Fundacji „Ja nie mogę czekać”  

1) Pętla 2,5km  

2. Termin: 26 czerwca 2021r. 

Trasę należy pokonać w dniu 26 czerwca (sobota) w godzinach 15:00 – 18:00. 

3. Miejsce: Oborniki,  Łazienki Obornickie 

4. Trasa: 

1) Start/meta: przy plaży na Obornickich Łazienkach 

2) Trasa: pętla ok. 2,5 km – ilość pokonanych pętli jest dowolna, bieg nie ma charakteru 

rywalizacji, dlatego uczestnik sam decyduje o godzinie startu. 

3) Trasa będzie udostępniona na profilu Fundacji „Ja nie mogę czekać” na Facbeooku oraz w 

mailach wysłanych do każdego uczestnika przed rozpoczęciem biegu. 



4) Aby zaliczyć bieg należy pokonać minimum jedną pętlę (2,5km) 

WAŻNE!!! 

Trasa aktywności ruchowej zostanie wyznaczona na aplikacji STRAVA. Dodatkowo 

organizatorzy oznaczą trasę znakami poziomymi. O sposobie jej oznaczenia organizator 

poinformuje wszystkimi dostępnymi kanałami. 

 

IV. Wyróżnienia, pakiety startowe 

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą minimum jedną pętlę, otrzymają pamiątkowy medal 

2. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy (po okazaniu nr startowego) 

3. Każdy uczestnik otrzyma na maila numer startowy który będzie uprawniał do odbioru ww. 

pakietu. 

 

V. Uczestnictwo 

1. W aktywności uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zgłoszenia i 

opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów. 

3. W aktywności mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych                               

i lekarskich. 

4. Uczestnicy biorą udział w aktywności na własną odpowiedzialność. 

5. Przed rozpoczęciem wydarzenia uczestnik otrzyma na podany w formularzu adres mailowy 

informacje dotyczące rywalizacji. 

6. Pokonany dystans musi zostać zarejestrowany za pomocą dowolnej aplikacji, która zarejestruje 

aktywność. 

7. Pamiętaj, aby rozpocząć rywalizację w wyznaczonym miejscu przez organizatora.  

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed zgłoszeniem do zapoznania się z regulaminem 

9. Organizator zaleca dokonanie ubezpieczenia od NNW, które uczestnicy wykupują w własnym 

zakresie. 

10. Zgłoszenia do wydarzenia można dokonać na stronie internetowej www.foxter-sport.pl. 

11. Za osobę zgłoszoną uznaje się osobę która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy (drogą 

elektroniczną) oraz dokona opłaty startowej. Opłatę dokonuje się on-line, po wypełnieniu 

formularza zapisów należy bezpośrednio przejść do opłat. Zgłoszenie bez dokonanej opłaty 

startowej nie zostanie przyjęte. Na liście startowej znajdują się tylko osoby które dopełniły 

wszystkich formalności zgłoszeniowych.  

12. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 23 czerwca 2021r. 

http://www.foxter-sport.pl/


13. Limit uczestników wynosi 200 osób. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów. 

15. Opłaty dokonywane są on-line jako finalizacja zgłoszenia. 

16. Opłata startowa wynosi 30 zł 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza zgłoszeniowego, co do 

którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do 

zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnienie przekonania, że 

naruszył warunki niniejszego regulaminu. 

18. Inne ograniczenia dotyczące udziału w wydarzeniu. W rywalizacji zabroniony jest udział osób 

poruszających się na wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz w sposób nie zgodny z panującymi 

zasadami i ograniczeniami związanych z SARS-CoV-2. 

19. Organizator nie dopuszcza przepisania pakietów startowych. 

20. Organizator ma prawo do odwołania imprezy ze względu na sytuację epidemiczną. 

 

VI. Program czasowy 

1. Start wydarzenia rozpocznie się 26 czerwca 2021r. o godz. 15:00. 

2. Wydarzenie zakończy się 26 czerwca 2021r. o godz. 18:00. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla potrzeb 

organizacji wydarzenia.  

3. Każdy uczestnik wnosi opłatę za pakiet  według zasad i w wysokości określonej w pkt. VI. 

Wniesienie opłaty jest warunkiem udziału w wydarzeniu. Uiszczona opłata nie podlega 

zwrotowi. 

4. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie 

wydarzenia. 

5. W trakcie zawodów należy przestrzegać obowiązujących w danym czasie zasad i ograniczeń 

związanych z koronawirusem (SARS-CoV-2). Aktualne informacje na ten temat wraz z 

zaleceniami znajdują się pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualnezasady-i-ograniczenia  

6. Informacje dotyczące biegu można uzyskać pod adresem:  

Centrum Terapii I Wspomagania Rozwoju Dziecka „Światełko”  

Telefon: 664 861 235 

e-mail: terapiaswiatelko@gmail.com 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualnezasady-i-ograniczenia

