
Regulamin biegu: „Mikołajkowa Dycha” 

Bieg rodzinny, biegi dziecięce i przedszkolaków 

 

I. ORGANIZATOR: 

 

– Klub Biegacza „Baster Team” Kalisz 

 

I.1. WSPÓŁORGANIZATOR: 

– Miasto Kalisz 

– Rada Osiedla „Zagorzynek” 

– Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pogoda Ducha” 

 

I.2.  PATRONAT HONOROWY 

– Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

I.3. PARTNER BIEGU 

– Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu 

– Parafia pw. NMP Zagorzynek 

 

I.2 OBSŁUGA TECHNICZNA 

– Foxter-Sport. 

II. CELE 

1. Promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz biegania, jako najprostszej 

formy ruchu. Aktywne spędzanie czasu wolnego, jako profilaktyka uzależnień 

i współuzależnień. 

2. Promocja Miasta Kalisz i osiedla Zagorzynek. 

3. Pozyskanie funduszy na cele statutowe Fundacji CHOPS – profilaktyka uzależnień 

i współuzależnień. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Biegi są częścią imprezy biegowej „Mikołajkowa Dycha” i odbędą się w sobotę 07 

grudnia 2019 roku drogami asfaltowymi osiedla Zagorzynek. 

2. Start biegu rodzinnego godz. 09.30. Drogi osiedlowe w bezpośrednim sąsiedztwie 

szkoły (ul. Karpacka, Śnieżna, Karkonoska, Karpacka). Dystans ok. 700m. 

3. Starty biegów dzieci od godz. 09.50. Drogi osiedlowe w bezpośrednim sąsiedztwie 

szkoły (ul. Karpacka, Śnieżna, Karkonoska, Karpacka). Program minutowy i 

poszczególne dystanse zostały opisane w pkt. V. 

4. Punkt odświeżania, WC, stołówka znajdować się będą na terenie szkoły. 

 

IV. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO: 

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu rodzinnym jest dokonanie bezpłatnej rejestracji 

elektronicznej za pośrednictwem firmy Foxter-Sport. Link do zapisów foxter-

sport.pl/mikolajkowa-dycha-2019. Limit uczestników 250 osób. 

2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dzieci jest dokonanie bezpłatnej rejestracji 

elektronicznej za pośrednictwem firmy Foxter-Sport. Link do zapisów foxter-

sport.pl/bieg-mikolajkowa-dycha-2019. Limit uczestników 20 osób w każdej 

kategorii (oddzielnie chłopcy i dziewczynki). 

3. Zgłoszenia można dokonywać do dnia 01.12.2019 roku do godz. 15.00. 

4. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu zawodów, 07 grudnia 2019 roku, 

od godz. 08:00, w biurze zawodów. Biuro zawodów będzie mieścić się w gmachu 

szkoły podstawowej nr 10 w Kaliszu ul. Karpacka 3. 

5. Zgłaszając deklarację udziału w Biegu, rodzic/opiekun uczestnika biegu zaświadcza, że 

stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Każdy Uczestnik bierze udział w 

Biegu na odpowiedzialność rodzica/opiekuna. 

https://foxter-sport.pl/mikolajkowa-dycha-2019
https://foxter-sport.pl/mikolajkowa-dycha-2019
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6. Uczestnik biegu pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna przez cały okres trwania 

zawodów. 

7. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie lub zdrowie (NW) z 

tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 

jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom zaleca się wykupienie dodatkowego 

indywidualnego ubezpieczenia NW. 

8. Inne ograniczenia dotyczące udziału w biegach dzieci. Ze względów bezpieczeństwa w 

biegach dzieci zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, 

rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę 

biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze 

względu na charakter biegów zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic 

Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, 

nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i 

substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do 

odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone 

spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji 

oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

9. W biegu rodzinnym organizator dopuszcza udział osób z wózkami dziecięcymi, 

kijkami (trekingowymi i Nordic Walking). 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego 

stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik 

(rodzic/opiekun) zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają 

zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play. 

 

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY: 

BIEGI DZIECI 

1. Dzieci roczniki 2005-2006 (klasy 7 i 8) rywalizowały będą na dystansie ok. 500 

metrów dziewczynki i ok. 600 metrów chłopcy. Start 09.50 i 10.00. 

2. Dzieci roczniki 2007-2008 (klasy 5 i 6) rywalizowały będą na dystansie ok. 300 

metrów dziewczynki i ok. 400 metrów chłopcy. Start 10.10 i 10.20. 

3. Dzieci roczniki 2009-2010 (klasy 3 i 4) rywalizowały będą na dystansie ok. 200 

metrów dziewczynki i 300 metrów chłopcy. Start 10.30 i 10.40. 

4. Dzieci roczniki 2011-2012 (klasy 1 i 2) rywalizowały będą na dystansie ok. 100 

metrów dziewczynki i ok 200 metrów chłopcy. Start 10.50 i 11.00. 

5. Dzieci roczniki 2013 i młodsze rywalizowały będą na dystansie ok. 100 metrów, 

oddzielnie dziewczynki i chłopcy. Start 11.10 i 11.20. 

6. Start wszystkich dystansów odbywał się będzie z linii mety. Dzieci po przebiegnięciu 

połowy dystansu będą zawracały i wracały na linię mety. 

7. Pierwszych trzech w każdej kategorii (chłopców i dziewcząt) otrzyma dyplomy. 

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal. 

 

BIEG RODZINNY 

W biegu rodzinnym nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja. Każdy z uczestników 

otrzyma pamiątkowy medal. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osoba do kontaktu: dyrektor biegu Przemysław Caruk tel. 730 500 431, e-mail: 

68przemek@gmail.com. 

2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania imprezy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

4. Biegi dzieci mogą ulec modyfikacji trasy i czasu w zależności od warunków 

atmosferycznych. 


