
Regulamin 3.Biegu Gajusza im. Julii Gajzler 

  

5 listopada ruszamy z zapisami do 3.Biegu Gajusza im. Julii Gajzler. Wierzymy, że limit zgłoszeo-400 

osób szybko się wypełni i spotkamy się 16 grudnia o godzinie 12.00, aby przebiec trasę 5,5km po 

ścieżce Naszej Julki. Tym samym wspomożemy działalnośd Hospicjum Fundacji Gajusz mieszczącego 

się w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 87. 

Opłata startowa W CAŁOŚCI !!!! zostanie przekazana Fundacji Gajusz. 

Regulamin 3.Biegu Gajusza im. Julii Gajzler 

Organizator: Fundacja Gajusz 

Współorganizator: Beauty Sport, Blersport, Akademia Sport i Zdrowie 

Termin i miejsce: 

16 grudnia 2017 roku (sobota)-godzina 12.00 

Biuro zawodów: Centrum Obsługi Szlaku Konnego –Łódź, ul. Wycieczkowa 86  

Start i meta:  

Ścieżka w Lesie Łagiewnickim w pobliżu ulicy Wycieczkowej 86 

1. Uczestnikiem biegu może zostad każda osoba, która ukooczyła 16 rok życia lub młodsza ale 

warunek-musi wystartowad i biec z rodzicem/opiekunem. 

2. Każdy zawodnik musi zarejestrowad się do biegu drogą elektroniczną do dnia 14 grudnia 2017 r. 

3. W dniu 16 grudnia (w dniu startu) będzie można odebrad numer startowy i zapisad się w godzinach 

10.15-11.45 w biurze zawodów- ul. Wycieczkowa 86  

4. Każdy zawodnik musi dokonad wpłaty wpisowego (opłatę startową) ścieżką elektroniczną  na dole 

w formularzu zapisów www.protimer.pl/bio/402  do dnia 14 grudnia 2017 r. 

5.1 Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z 

przodu. 

5.2 Każdy zawodnik po biegu musi oddad numer startowy w biurze zawodów-w przeciwnym razie nie 

będzie sklasyfikowany!!! 

6. Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialnośd, będąc świadomym 

aktualnego stanu zdrowia a za osoby nieletnie i stan ich zdrowia biorą odpowiedzialnośd ich 

rodzice/opiekunowie.  

7. Osoby nieletnie poniżej 16 roku życia muszą biec wraz z opiekunem. 

8. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora. 

9. Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomośd regulaminu i 

podporządkowuje się jego warunkom. 

VI. Zgłoszenia 

1. Każdy zawodnik musi zarejestrowad się do biegu i dokonad opłaty startowej drogą elektroniczną do 

dnia 14 grudnia 2017 r. W dniu 16 grudnia w biurze w godzinach 10.15 - 11.45 - będzie można 

odebrad numer startowy i zapisad się- jeśli limit zgłoszeo nie zostanie wyczerpany. 

2. Limit zgłoszeo - 400 osób.  

3. Za zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając formularz 

zgłoszeniowy, zaakceptował go i wysłał zgłoszenie oraz dokonał opłaty startowej! 

VII. Opłata startowa 

Każdy dokonuje opłaty drogą elektroniczną wybierając kwotę jaką chce wesprzed Fundację - 30 zł, 50 

https://maps.google.com/?q=%C5%81%C3%B3d%C5%BA,+ul.+Wycieczkowa+86&entry=gmail&source=g


zł lub 100 zł  

Wszystkie pieniądze wpłacone przez zawodników będą przeznaczone na działalnośd Hospicjum 

Fundacji Gajusz przy ulicy Dąbrowskiego 87 

VIII. Nagrody 

1. Każdy zawodnik biegu otrzymuje na mecie pamiątkowy medal i ciepły posiłek 

2. W kategorii OPEN -kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 puchary 

3. W kategorii 40+ lat (ur. 1977 i starsi)-kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 puchary 

4. Dla najlepszej zawodniczki rocznika 2000 (rok urodzenia Juleczki) -puchar.  

Postanowienia koocowe 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. 

3. Wyniki zawodów będą dostępne zaraz po biegu na www.protimer.pl 

4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w czasie biegu. 

5. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora. 

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. 

7. Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.protimer.pl%2F&h=ATMMAL6aBe9TCEkPS6Z68vgMGPWOxVwr1nCQFX3YgwrkwocnOf4OEdvhAhzxDMpTzICFUxyNB-QvIkrJ_h5m9qhZn6JgA3PFv5XkxuS9iTqCui79neNhBzzi_LVBvRpwCbYRHvhgBTiJMp9L6qiIvg9mTwgdWfIRqWvaaHXsfda_c2T8rwf82J0hwKJnVIPzxCHqExSVqpjKe3dfL_qtF5ZEDUK-N3sjXG04o_54Qk0iHPeviVZbddNsZIUEfaxyZmgGmZN6atVBtp4lth1lYwpZgA3QR4Qt

