REGULAMIN
Aktywnie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ze Sztabem
Trzcianka.
I. Cel imprezy:
• Wsparcie finansowe 30 Finału WOŚP,
• Popularyzacja zdrowego stylu życia,
• Popularyzacja sportu i podnoszenie sprawności fizycznej.
II. Organizatorzy:
• Sztab WOŚP Trzcianka,
• Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance
• Firma ARCAN
• Partner imprezy: gmina Trzcianka.
III. Termin: od 21.01.2022 r. do 30.01.2022 r.
IV. Miejsce i dystans: Dowolnie wybrane przez uczestnika. Sugerowane trasy każdej z
dyscyplin zostaną podane na stronie www.trzcinakbiega.pl oraz na wydarzeniu
facebook’owym: “Aktywnie dla WOŚP 2022”.
V. Limit czasu i pomiar czasu:
• Uczestników nie obowiązuje limit czasu.
• Brak pomiaru czasu
VI. Wpisowe:
• 50 zł - Pakiet STANDART (czapka + medal) płatne przelewem podczas zgłoszenia w
formularzu zgłoszeniowym.
• 85 zł lub więcej - pakiet PREMIUM (STANDARD + koszulka).
VII. Uczestnicy:
• Uczestnikiem może zostać każda osoba wyrażająca chęć aktywnego spędzania czasu i
wsparcia WOŚP.
• W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem
potwierdzającym tożsamość (organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu przez
inną osobę na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez uczestnika zawodów – wzór
stanowi załącznik do regulaminu).
• W celu odbioru pakietu każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem
potwierdzającym tożsamość.
• Pakiet można odebrać:
Od 17.01.2022 r. (poniedziałek) do 21.01.2022 r. w godz. 9:00-14:30, Hala SportowoWidowiskowa w Trzciance ul. Stefana Żeromskiego 28.
Od 24.01.2022 r. (poniedziałek) do 26.01.2022 r. w godz. 9:00-14:30, Hala SportowoWidowiskowa w Trzciance ul. Stefana Żeromskiego 28.
29.01.2022 r. (sobota) godz. 9:00-13:00, Hala Sportowo-Widowiskowa w Trzciance ul.
Stefana Żeromskiego 28.
30.01.2022 r. (niedziela) godz. 9:00-13:00, Hala Sportowo-Widowiskowa w Trzciance
ul. Stefana Żeromskiego 28.

Od 1.02.2022 r. pon.-pt. 9:00-17:00 w siedzibie firmy ARCAN, Trzcianka, ul. Żeromskiego
3. Pakiety można odbierać do 28.02.2022 r.
• Podczas odbioru należy zachować dystans społeczny (1,5 m) oraz mieć zasłonięte usta i
nos.
VIII. Świadczenia dla uczestników:
• Organizator gwarantuje w Pakiecie STANDARD czapkę oraz okolicznościowy medal
(do osiągnięcia limitu uczestników). W Pakiecie PREMIUM czapkę, okolicznościowy
medal oraz koszulkę. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym.

IX. Zapisy:
• Zgłoszenia dokonywane są poprzez formularz zgłoszeniowy połączony z płatnością
online znajdujący się na stronie internetowej: www.trzciankabiega.pl
• Zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną do dnia 30 stycznia 2022 r.
włącznie lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. Nie istnieje możliwość rejestracji w biurze
zawodów.
• Osoby zgłoszone:
-do 10.01.2022 r. będą mogły odebrać pakiet od 17.01.2022 r.
-od 10.01.2022 r. do 16.01.2022 r. będą mogły odebrać pakiet od 24.01.2022 r.
-od 17.01.2022 r. do 23.01.2022 r. będą mogły odebrać pakiet od 29.01.2022 r.
-osoby zgłoszone po 23.01.2022 r. będą mogły odebrać pakiet od 1.02.2022 r.
• Aktualna lista startowa:
www.trzcinkabiega.pl
• Limit uczestników: 400
• Warunkiem uzyskania czapki i medalu jest opłacenie wpisowego. Dochód z wpłat
zostanie przekazany na poczet Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Sztab Trzcianka.
X. Nagrody:
• Nie przewiduje się klasyfikacji z nagrodami.
XI. Uwagi końcowe:
• Bieg, marsz, rajd rowerowy odbędą się bez względu na sytuację epidemiologiczną.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w regulaminie.
• Wszelkie spory rozstrzyga Organizator.
• Informacji w sprawie biegu udzielają koordynatorzy:
Witold Mąka tel. 884 886 863, mail: witoldmaka@hotmail.com,
Jolanta Malicka tel. 692 449 793, mail: jolanta.malicka@interia.eu
Beata Wołk tel. 660 476 084, mail: beata-wolk@wp.pl
• Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z
ustawą 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Ostateczna interpretacja regulaminu i decyzje we wszelkich sprawach nie ujętych w nim
należą do Organizatora.

