Regulamin imprezy “Pani Mogiła” - 18 kwiecień 2021 roku
1. WSTĘP;
a. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w imprezie “XRUN – Pani
Mogiła”, a także „XRUN – Pani Mogiła Mini” organizowanym przez Fundację
„Beskid”
b. Zgodnie ze statutem celem imprezy jest działalność na rzecz ochrony i promocji
zdrowia, a także propagowanie zdrowego trybu życia w szczególności po przez
aktywność fizyczną.
● Event wchodzi w skład cyklu i pucharu XRUN, a także XRUN Mini
4. TERMIN IMPREZY; 18 kwiecień 2021 roku
MIEJSCE IMPREZY; Polana, obok Ośrodek Konferencyjny „Serce Beskidu” Firmy
Karpol " 34-615 Słopnice pow. Limanowa, woj. Małopolska.
5. PROGRAM IMPREZY;
1. Impreza ma charakter biegu, spaceru na dwóch oznaczonych przez
organizatora trasach o długości 32 km, a także 18 km.
2. Biuro imprezy znajdować się będzie na polanie obok Ośrodka
Konferencyjnego „Serce Beskidu” Firmy Karpol " 34-615 Słopnice pow.
Limanowa, woj. Małopolska. Biuro będzie na świeżym pod namiotem.
3. Godziny pracy biura:
4. Sobota 17.04.2021 – 11:00 – 16:00 – zapisy i odbiór numerów
identyfikacyjnych uczestnika imprezy.
5. Niedziela 18.04.2021 – 07:00 – 10:30 – zapisy i odbiór numerów
identyfikacyjnych uczestnika eventu.
6. Istnieje możliwość odbioru numerów identyfikacyjnych w dniach 1416.04.2021 w Skawinie w sklepie dla biegacza “Ultrasklep” Podbory
27c, 32-050 Skawina – odebrać numery mogą tylko osoby, które zapisały
się na imprezę i opłaciły udział do dnia 22.03.2021r.
7. Nr identyfikacyjne będą wydawane na podstawie dowodu osobistego, a
także karty zawodnika pobranej z strony internetowej nietuzinkowebiegi.pl
8. Miejsce początku, a także końca trasy zostanie umiejscowione tuż obok
boiska – biura imprezy
9. Pomiar czasu służy tylko i wyłącznie do statystyk prowadzonych przez
organizatora imprezy
10. Godziny pracy pomiaru czasu 9:00 – 15:00
11. Start dystansu 18 km , a także 32 km jest przewidziany między
godziną 9:00 – 11:00. Uczestnicy mają obowiązek ustawiania się w
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miejscu wyznaczonym przez organizatora tj. Przy plastikowych
pachołkach umieszczonych w odległości 1.5 metra od siebie każdy.
12. Strat poszczególnych uczestników wyznacza sędzia.
13. Trasy imprezy zostaną oznaczone taśmami, a także strzałkami zgodnie z
mapą zamieszczoną na stronie internetowej imprezy “XRUN Pani Mogiła”
14. Impreza nie ma charakteru sportowego i nie jest nastawiona na
rywalizację sportową
15. Każdy uczestnik imprezy otrzyma pamiątkową odznakę/medal, a także
wypasioną opaskę firmy ATTIQ.
16. PARKING – jest zlokalizowany przy samym ośrodku na ok 200
samochodów. Bardzo prosimy o przyjeżdżanie wspólnie. Nie jesteśmy w
stanie zagwarantować więcej miejsc parkingowych. Parkowanie przy
głównej ulicy powiatowej grozi mandatem.

Przebieg imprezy
1. Osoby, które odbiorą nr identyfikacyjne w Skawinie nie muszą udawać się
do biura. Mogą, a nawet powinni bezpośrednio po przekroczeniu pomiaru
czasu udać się na trasę.
2. Każda osoba posiadająca nr identyfikacyjny w godzinach 9:00 – 15:00 ma
prawo do wzięcia udziału w evencie i sprawdzenia się na trasie XRUN
Pani Mogiła
3. Na trasie będą rozmieszczone 2 punkty regeneracyjno-kontrolne, które
służą do identyfikacji uczestnika i kontroli stanu zdrowia. (dbać o to będą
specjalnie wyspecjalizowani nawadniacze, a także obsługa medyczna)
6. UCZESTNICTWO;

Udział

w

imprezie

należy

zgłosić

elektronicznie,

za

pośrednictwem strony internetowej www.nietuzinkowebiegi.pl – zapisy elektroniczne
prowadzone sa do dnia 11.04.2021r.
7. OPŁATY;
Opłatę należy uiścić przelewem na konta podane w rubryce nr 8 poniżej. Opłata charytatywna
jest częścią opłaty startowej, która zostanie przeznaczona na wsparcie osób potrzebujących
w Gminie Słopnice. Opłata charytatywna jest dobrowolna.
•
•
•
•
•

XRUN PANI MOGIŁA 32 KM
85 zł do 31.12.2020
95 zł - 1.01.2021 - 31.01.2021
105 zł - 1.02.2021 - 28.02.2021
125 zł - 1.03.2021 -11.04.2021

XRUN PANI MOGIŁA 19 KM
75 zł do 31.12.2020
85 zł - 1.01.2021 - 31.01.2021
95 zł - 1.02.2021 - 28.02.2021
110 zł - 1.03.2021 - 11.04.2021

Cennik opłat obowiązuje w wyżej wymienionych datach. Osoby
zapisane wcześniej i nieopłacone są zobligowane do stosowanie się
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terminów płatności. Liczy się data wykonania przelewu, nie zapisania
na bieg.
OPŁATA CHARYTATYWNA – Do każdego przelewu można doliczyć minimum 5 zł opłaty
charytatywnej na cele statutowe Fundacji „Beskid”. Każdy bieg to inny cel. Zbieramy
pieniądze aby pomagać lokalnym osobom w potrzebie. Opłata charytatywna może być
wyższa. Opłatę charytatywną należy uiścić na konta podane w rubryce nr 8, albo w biurze
zawodów.

8. DANE DO PRZELEWU;
OPŁATA STARTOWA
Fundacja "Beskid" Alfreda Dauna 58/4, 30 -629 Kraków
PKO Bank Polski
nr konta: 78 1020 2892 0000 5102 0755 8697
Tytuł przelewu: Opłata startowa Pani Mogiła 2021, Imię i Nazwisko uczestnika
OPŁATA CHARYTATYWNA
Fundacja "Beskid" Alfreda Dauna 58/4, 30 -629 Kraków
PKO Bank Polski
nr konta: 21 1020 2892 0000 5002 0755 8705
Tytuł przelewu: Opłata charytatywna Pani Mogiła 2021,Imię i Nazwisko uczestnika

ZMIANY
1.

Każdy uczestnik wcześniej zapisany na bieg ma prawo do złożenia
reklamacji do wyżej wymienionych punktów i zwrotu wpisowego 100%,
bądź przepisania pakietu na inne imprezy organizowane przez Fundację
“Beskid” bez ponoszenia dodatkowej opłaty.
2. Każda osoba aktualnie przebywająca na kwarantannie, zarażona Covid19, bądź wykazująca się złym stanem zdrowie nie powinna brać udziału w
imprezie i powinna zgłosić przeciwskazania mailowo. Przysługuje 100%
zwrotu wpisowego.
3. Reklamacje można składać na adres mailowy biuro@nietuzinkowebiegi.pl
do dnia 11.04.2021 roku godz. 0:00. Po tym terminie żadne reklamacje
nie będą rozpatrywane.
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