
Regulamin II Biegu Żółwia 

 

1. Organizator 

Nakielski Sport Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 21, 89-100 Nakło nad Notecią 

2. Cel  

Promowanie biegania/chodzenia/nordic walking jako zdrowego stylu życia i aktywnego 

spędzania czasu wolnego oraz formy dbania o własne zdrowie. 

3. Termin i miejsce 

 

3.1.Czas na pokonanie trasy: 23 maja 2022 r. – 5 czerwca 2022 r. 

3.2.Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników na dowolnej 

trasie na terenie Gminy Nakło nad Notecią na dystansie 5 km lub 10 km. 

 

4. Zasady biegu i limit czasowy: 

4.1. Trasę należy pokonać według poniższych zasad: 

- 5 km w czasie wolniejszym niż 0,5 godziny, 

- 10 km w czasie wolniejszym niż 1 godzina, 

- trasa w całości musi być pokonana na terenie Gminy Nakło nad Notecią. 

4.2. Dopuszczalne formy pokonania trasy to bieg, marszobieg, marsz lub nordic walking. 

5. Warunki uczestnictwa  

 

5.1.Nie obowiązuje limit uczestników. 

5.2.Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką dorosłych. 

5.3.Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych 

w proponowanej aktywności i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.  

6. Pomiar czasu i dystansu, potwierdzenie biegu 

 

6.1. Każdy uczestnik dokonuje pomiaru urządzeniem wyposażonym w GPS, może to być 

również aplikacja mobilna w telefonie. 

6.2.Swój wynik w postaci screena  aplikacji (zrzutu ekranu) wraz z widoczną trasą, 

terminem, czasem oraz długością pokonania dystansu, a także wypełnionym 

oświadczeniem RODO należy wysłać mailowo na adres: 

weronika.marzynska@nakielskisport.pl do dnia 7.06.2022 r. 

mailto:weronika.marzynska@nakielskisport.pl


6.3.Grupa biegowa pokonująca razem bieg może podesłać jedno potwierdzenie. Prosimy 

jednak o wpisanie wszystkich uczestników oraz załączenie wypełnionych oświadczeń 

RODO każdego z uczestników.  

6.4.Każdy uczestnik może otrzymać jeden medal za udział w biegu – za pokonanie trasy 5 

km lub 10 km. 

6.5.Wręczenie okolicznościowych medali odbędzie się do dnia 30 czerwca 2022 r. osobiście 

w  siedzibie spółki Nakielski Sport Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 21, 89-100 

Nakło nad Notecią. 

 

7. Klasyfikacja i nagrody 

  

Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona rywalizacja oraz klasyfikacja. 

Organizator zapewnia nagrody w postaci okolicznościowego medalu. 

 

8. Postanowienia końcowe 

8.1.Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział 

w zawodach. 

8.2.Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku 

z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. 

8.3.Pamiętaj, że te wirtualne zawody to przede wszystkim dobra zabawa, gdybyś 

w jakimkolwiek momencie pokonywania dystansu poczuł się źle, zrezygnuj z dalszej 

aktywności. 

 

 

 

 

 

 

 


