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REGULAMIN CHARYTATYWNEJ IMPREZY BIEGOWEJ  

FALKEN TRADE ORAZ BRBK - BIEGLI W PODATKACH 

„USKRZYDLENI W BIEGU - BUSINESS RUN OLSZTYN HEROES” Olsztyn 07.09.2019 

 
I. CEL IMPREZY  
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej  
i prozdrowotnej. 
2. Promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego. 
3. Wsparcie zbiórki środków dla podopiecznych Fundacji Przyszłość dla Dzieci 
(www.przyszloscdladzieci.org) 
 
II. ORGANIZATOR IMPREZY 
1. Organizatorami biegu są:  

 
Falken Trade Polska Sp. z o.o. SK z siedzibą w Olsztynie przy ul. Rejewskiego 5, 10-683 
Olsztyn, NIP 7393752343 
Kontakt: Adrian Kwiatkowski, tel. 89 514-03-07, adres e-mail: a.kwiatkowski@falken-
rade.com 
oraz 
BRBK Barbara Kułakow i Wspólnicy Podatkowo-Księgowa Spółka Komandytowa z 
siedzibą w Olsztynie przy Ul. Zientary – Malewskiej 25, 10-307 Olsztyn, NIP 7393914857 
Kontakt: Artur Żuk tel. 89 532-42-58, adres e-mail: artur.zuk@brbk.pl 
          Tomasz Patalan tel. 89 532-42-53, adres e-mail: tomasz.patalan@brbk.pl   

 
III. PARTNERZY: 
1. Stowarzyszenie WKR FAN / Superczas.pl – Partner Techniczny 
2. Pszczółkowski Team – Partner Branżowy 
 
IV. TERMIN, MIEJSCE  
1. Impreza odbędzie się w dniu 07.09.2019 r. w godzinach 9:00 – 15:00 na terenie wokół 
siedziby Organizatora (Falken Trade Polska Sp. z o.o. SK)  i Olsztyńskiego Parku Naukowo-
Technologicznego. 
2. W biegach mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zarejestrowani do udziału zgodnie  
z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako „Uczestnicy”). 
3. Na trasie biegów przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa biegu oraz pojazdy 
posiadające przepustkę Organizatora. 
4. Automatyczny pomiar czasu wykonywany będzie przy wykorzystaniu chipa 
montowanego przy bucie każdego Uczestnika. Zwrot chipa na mecie biegu. 
 
  

http://www.przyszloscdladzieci.org/
mailto:a.kwiatkowski@falken-rade.com
mailto:a.kwiatkowski@falken-rade.com
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V. TRASY BIEGÓW 
Podczas imprezy odbędzie się 7 biegów (dokładny przebieg tras pod adresem 
www.superczas.pl/uskrzydleniwbiegu) Przynależność do kategorii wiekowej na podstawie 
roku urodzenia: 

 Bieg Dzieci dla osób w wieku do 6 lat (rocznik 2013 i młodsi) 
Długość trasy biegu jest równa 200 m (kostka brukowa). 

 Bieg Młodziaków dla osób  w wieku 6-9 lat (roczniki 2010-2013) 
Długość trasy biegu jest równa 700 m (kostka brukowa/asfalt). 

 Bieg Starszaków dla osób w wieku 10-13 lat (roczniki 2006-2009) 
Długość trasy biegu jest równa 1000 m (kostka brukowa/asfalt). 

 Bieg Starszaków dla osób w wieku 14-16 lat (roczniki 2003-2005) 
Długość trasy biegu jest równa 1000 m (kostka brukowa/asfalt). 

 Bieg Główny dla osób, które ukończyły 16 rok życia (urodzeni 07.09.2003 i starsi) 
Długość trasy biegu jest równa 5 km (2 x 2,5 km, kostka brukowa/asfalt). 

 Bieg Główny dla osób, które ukończyły 16 rok życia (urodzeni 07.09.2003 i starsi) 
Długość trasy biegu jest równa 10 km (4 x 2,5 km, kostka brukowa/asfalt). 

 Bieg Sztafetowy dla osób, które ukończyły 16 rok życia (urodzeni 07.09.2003 i 
starsi) 
Długość trasy biegu jest równa 4 x 700m. 

 
Na trasie Biegu Głównego będzie usytuowany co najmniej jeden punkt z wodą. 
Start i meta zlokalizowane są przy siedzibie firmy Falken Trade Polska Sp. z o.o. SK  
ul. Rejewskiego 5 (obok Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego). 
 
VI. GODZINY STARTÓW ORAZ LIMIT CZASU 

 Dzieci do lat 6 startują o godzinie 11:15 

 Dzieci w wieku 6-9 lat startują o godzinie 11:25 

 Dzieci w wieku 10-13 lat startują o godzinie 11:30 

 Młodzież w wieku 14-16 lat startuje o godzinie 11:40 

 Bieg Główny startuje o godzinie 12:00 

 Sztafety startują o godzinie 13:45 
Podczas biegu głównego zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy równy 45 
min. dla dystansu 5 km i 100 min dla dystansu 10 km.  Wszyscy zawodnicy, którzy nie 
dobiegną do mety do godz. 13:40, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 
 
VII. ZAPISY 
1. Elektronicznie zapisy do wszystkich biegów pod adresem: 
www.superczas.pl/uskrzydleniwbiegu do godziny 23:59 w środę 04.09.2019 lub do 
momentu wyczerpania limitu miejsc. 
2. Pakiet startowy będzie można odebrać w biurze imprezy w dniu 07.09.2019 r. w 
godzinach: 

 09:00 – 11:00 Biegi Dzieci i Młodzieży 

 09:00 – 11:15 Bieg Główny 

 09:00 – 12:30 Bieg Sztafetowy 

http://www.superczas.pl/uskrzydleniwbiegu
http://www.superczas.pl/uskrzydleniwbiegu
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3.  Organizator wprowadza limit startujących:  

 Bieg Dzieci dla osób w wieku do 6 lat (rocznik 2013 i młodsi) – 50 Uczestników 

 Bieg Młodziaków dla osób w wieku 6-9 lat (roczniki 2010-2013) – 30 Uczestników 

 Bieg Starszaków dla osób w wieku 10-13 lat (roczniki 2006-2009) – 30 Uczestników 

 Bieg Starszaków dla osób w wieku 14-16 lat (roczniki 2003-2005) – 30 Uczestników 

 Bieg Główny 5/10 km dla osób od 16 lat (urodzeni 07.09.2003 i starsi) – 300 Uczestników 

 Bieg Sztafetowy dla osób od 16 lat (urodzeni 07.09.2003 i starsi)- 100 Uczestników (25 
Sztafet) 

4. Zapisy w dniu startu będą możliwe pod warunkiem, że będą jeszcze wolne numery 
startowe. 
5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji 
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 
oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych). 
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 
oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy, a ponadto na wykorzystywanie 
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. 
 
7. Pakiet startowy zawiera:  
- numer startowy - na jego podstawie możliwość startu w biegu; 
- elektroniczny pomiar czasu na oznakowanej trasie (wcześniej wspólna rozgrzewka); 
- możliwość skorzystania z bufetu na mecie biegu (woda, owoce, ciastko, herbata); 
- pamiątkowy medal; 
- profesjonalną opiekę medyczną; 
- ubezpieczenie NW na kwotę 5 000 zł; 
- udział w losowaniu nagród na zakończenie imprezy; 
- możliwość skorzystania z parkingu oraz toalet; 
- więcej wraz z napływem świadczeń sponsorskich. 
 
VIII. OPŁATA STARTOWA 
 
1. Cel charytatywny – zachęcamy do wyższych wpłat: 

 Dzieci do 6 lat (rocznik 2013 i młodsi) 
opłata startowa nie mniej niż 10 zł za Uczestnika 

 Dzieci w wieku 6-9 lat (roczniki 2010-2013) 
opłata startowa nie mniej niż 10 zł za Uczestnika 

 Dzieci w wieku 10-13 lat (roczniki 2006-2009) 
opłata startowa nie mniej niż 10 zł za Uczestnika 

 Młodzież w wieku 14-16 lat (roczniki 2003-2005) 
opłata startowa nie mniej niż 10 zł za Uczestnika 

 Bieg Główny 5/10 km m dla osób od 16 lat (urodzeni 07.09.2003 i starsi) 
opłata startowa nie mniej niż 40 zł za Uczestnika 

 Bieg Sztafetowy dla osób od 16 lat (urodzeni 07.09.2003 i starsi) 
opłata startowa nie mniej niż 80 zł od Sztafety (drużyny 4-osobowe) 
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2. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i zmianie na innego zawodnika, 
3. Opłatę należy wpłacać na konto: 
BRBK Barbara Kułakow i Wspólnicy Podatkowo-Księgowa sp.k. 
10-307 Olsztyn, ul. Zientary-Malewskiej 25  
mBank SA Nr: 50 1140 1111 0000 4418 8200 1001  
Tytuł przelewu: „Uskrzydleni w biegu + imię i nazwisko/nazwa sztafety” 
4. Równowartość środków zgromadzonych z opłat startowych zostanie przekazana na 
konto Fundacji Przyszłość dla Dzieci (www.przyszloscdladzieci.org) z przeznaczeniem na 
leczenie podopiecznych fundacji. 
 
IX. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM 
1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 07 września 2019 roku ukończą 16 lat (urodzeni 
07.09.2003 i starsi). Osoby niepełnoletnie mogą wystartować za zgodą opiekuna prawnego 
– odpowiedni druk dostępny w Biurze Zawodów w dniu imprezy – obecność Uczestnika 
niepełnoletniego oraz opiekuna prawnego obowiązkowa. 
2. Zaleca się Uczestnikom biegów przed startem w imprezie dokonanie kontrolnych badań 
lekarskich. 
3. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy 
są ostateczne i nieodwołalne. 
4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie 
realizowany systemem elektronicznym za pomocą specjalnych chipów montowanych do 
sznurówki buta. 
5. Uczestnicy biegu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej 
trasy biegu, oznaczonej strzałkami, taśmami, kierując się wskazówkami obsługi imprezy 
oraz służb mundurowych. 
6. Uczestnicy biegu mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb 
porządkowych oraz poszanowania pozostałych zawodników. 
 
X. KLASYFIKACJE I NAGRODY 
 
1. Klasyfikacje 
 
Bieg Dzieci do lat 6 (rocznik 2013 i młodsi) – 200 m: 
Bez klasyfikacji. 
Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie. 
 
Bieg Młodziaków 6-9 lat (roczniki 2010-2013) – 700 m: 
Nagradzane Open K/M (pierwsze trzy miejsca). 
Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie. 
 
Bieg Starszaków 10-13 lat (roczniki 2006-2009) – 1000 m 
Nagradzane Open K/M (pierwsze trzy miejsca). 
Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie. 
 
Bieg Starszaków 14-16 lat (roczniki 2003-2005) – 1000 m:  

http://www.przyszloscdladzieci.org/
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Nagradzane Open K/M (pierwsze trzy miejsca). 
Bieg Główny 5 km dla osób od 16 lat (urodzeni 07.09.2003 i starsi): 
1. Klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn (pierwsze trzy miejsca). 
2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (pierwsze trzy miejsca): 

 K16 (16 - 34 lat) 

 M16 (16 - 34 lat) 

 K35 (35 - 49 lat) 

 M35 (35 -49 lat) 

 K50 (powyżej 50 lat) 

 M50 (powyżej 50 lat) 
 

Bieg Główny 10 km dla osób od 16 lat (urodzeni 07.09.2003 i starsi): 
1. Klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn (pierwsze trzy miejsca). 
2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (pierwsze trzy miejsca): 

 K16 (16 - 34 lat) 

 M16 (16 - 34 lat) 

 K35 (35 - 49 lat) 

 M35 (35 -49 lat) 

 K50 (powyżej 50 lat) 

 M50 (powyżej 50 lat) 
 

Bieg z Teczką – już tradycyjnie w ramach Biegu Głównego na 5 km BRBK – Biegli w 
Podatkach przygotowali dla startujących specjalną kategorię. Odważnych biegaczy 
zapraszamy do przebiegnięcia dystansu 5 km z teczką w ręce tak jak biegają do pracy 
księgowi BRBK. Wymagania: teczka musi zawierać wypełnioną wodą 0,5 l plastikową 
butelkę, co skrzętnie będzie sprawdzane przez kontrolę antydopingową. Teczka powinna 
być obowiązkowo z rączką, na dokumenty lub laptopa. Wymagane jest przebiegnięcie 
całego dystansu 5 km. Jeżeli nie posiadacie w swoich zasobach tego rodzaju teczki, prosimy 
o kontakt: artur.zuk@brbk.pl, tomasz.patalan@brbk.pl, na pewno coś dla Was znajdziemy. 
Wśród osób, które podejmą to niecodzienne "księgowo-biegowe" wyzwanie rozlosujemy 
nagrodę specjalną w postaci plecaka renomowanej firmy JACK WOLFSKIN. 
 
Bieg Sztafetowy 4 x 700 m 
W „klasyfikacji sztafetowej” klasyfikowane będą drużyny składające się z 4 osób (w tym co 
najmniej jedna Kobieta). O wynikach decydować będzie kolejność na mecie ostatnich 
Uczestników Sztafet. Klasyfikowane będą drużyny, których wszyscy zawodnicy ukończą 
bieg. Drużyny w których nie wszyscy zawodnicy ukończą bieg nie będą ujęte w klasyfikacji 
końcowej. Trzy najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe puchary. Przewidziana jest 
nagroda dla najszybszej Sztafety składającej się wyłącznie z Pań. Każdy Uczestnik otrzyma 
pamiątkowy medal na mecie. 
 
Specjalna nagroda dla najlepiej przebranej sztafety. Drużyna, która zostanie wybrana przez Jury w 
składzie Barbara Kułakow, Łukasza Kujawa oraz przedstawiciela MIR-WIT Olsztyn otrzyma dowolnie 
wybrany model Lexusa z pełnym bakiem na weekend. 
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2. Nagrody: 

 każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie 

 mecie Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach Open oraz wiekowych kobiet oraz 
mężczyzn otrzymają statuetki. 

 Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach Open w kategorii Bieg z Teczką otrzymają 
statuetki oraz nagrody specjalne ufundowane przez BRBK. 

 Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie. 

 Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce 
zajęte w klasyfikacji OPEN biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach 
prowadzonej kategorii wiekowej. Wszystkie klasyfikacje wyliczone będą wg. czasów 
brutto czyli od momentu strzału startera do przekroczenia linii mety. Do 
wiadomości Uczestników podane będą również czasy netto czyli od faktycznego 
przekroczenia linii startu, do przekroczenia linii mety. 

 Wśród wszystkich Uczestników biegu, po jego zakończeniu rozlosujemy atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Nastąpi to po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród 
indywidualnych. 

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, w czasie jego trwania  
i bezpośrednio po jego zakończeniu. 
3. Uczestnicy biegu objęci są ubezpieczeniem NW do 5.000 zł. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 
zawodników na imprezę i powrotu z nich. 
5. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje 
dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. 
6. Prawo do Uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie 
na pieniądze. 
7. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników biegu, należy kierować do Biura 
Organizacyjnego Biegu (e-mail: a.kwiatkowski@falken-trade.com), w terminie 24 godzin od 
zakończenia Biegu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. 
Po tym terminie wyniki biegu stają się wynikami oficjalnymi. 
8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do 
odmówienia Uczestnikowi Uczestnictwa w biegu w przypadku nieprzestrzegania przez 
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub 
przedstawicieli Organizatora podczas biegu. 
9. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do publikacji  
o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie  
i w telewizji. 
11. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. 
12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu. 
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13. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na 
podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu 
obowiązują do daty ich publikacji na Stronie Internetowej. 
 
XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Dane osobowe Uczestników „USKRZYDLENI W BIEGU - BUSINESS RUN OLSZTYN HEROES” 
będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XV. obejmuje również publikację: 
imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy drużyny.  

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Warmiński Klub 
Rowerowy FAN z siedzibą w Olsztynie przy ul. Morskiej 43, nr rejestru KRS: 0000223605; 
REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536, właściciel serwisu Superczas.pl - Sportowy 
Pomiar Czasu 

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia 
biegu, w szczególności w celach związanych z wykonaniem umowy udziału w biegu (tj. 
przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie 
nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników biegu 
(obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, drużyny Uczestnika wraz 
z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób), wyłonienia zwycięzców i 
przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody, przesyłania informacji 
organizacyjnych (email / SMS) o biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji, które 
kierowane są do Organizatora oraz innych czynności związanych z promocją i 
przeprowadzeniem biegu 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
ale niezbędne do udziału w biegu oraz do realizacji wskazanych wyżej celów, a także 
uwzględnienia Uczestników w klasyfikacji zawodów.  

6. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie umowy i 
udział w biegu.  

7. Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz 
podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej 
wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.  

8. Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych 
Partnerowi Technicznemu Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług 
związanych z rejestracją uczestników biegu, elektronicznym pomiarem czasu oraz 
generowaniem wyników biegu.  

9. Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych 
Partnerowi Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług fotograficznych.  
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10. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych 
Sponsorom oraz Partnerom Organizatora dla celów promocyjnych i marketingowych.  

11. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach 
reklamowych biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, 
strona internetowa itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na nieodpłatne 
wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo 
oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na 
wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej 
formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i 
organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom biegu 
w celu ich promocji w kontekście udziału w biegu, zamieszczania i publikowania w 
wydawnictwach o biegu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w 
prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.  

12. Każdy Uczestnik biegu ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. 
Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich 
przenoszenia. Ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie. Jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
będzie skutkowało zerwaniem umowy udziału w biegu. Kontakt w sprawach 
powyższych: kontakt@superczas.pl 

13. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do organu 
nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

XIII. HARMOGRAM IMPREZY: 

09:00 Otwarcie Biura Zawodów 

Odbiór pakietów startowych ew. rejestracja w przypadku wolnych miejsc: 

09:00 – 11:00 Biegi Dzieci i Młodzieży 

09:00 – 11:15 Bieg Główny 

09:00 – 12:30 Bieg Sztafetowy 

11:00 Oficjalne otwarcie imprezy 

11:10 Wspólna rozgrzewka dla Dzieci i Młodzieży 

11:15 Bieg Dzieci do lat 6 (rocznik 2013 i młodsi) – 200 m 

11:25 Bieg Młodziaków w wieku 6-9 lat (roczniki 2010-2013) – 700 m 

11:30 Bieg Starszaków w wieku 10-13 lat (roczniki 2006-2009) – 1000 m 

11:40 Bieg Starszaków w wieku 14-16 lat (roczniki 2003-2005) – 1000 m 

11:50 Wspólna rozgrzewka dla Biegu Głównego  

12:00 Bieg Główny 5/10 km 

13:40 Ostatni Uczestnik Biegu Głównego na mecie 

13:45 Bieg Sztafetowy 4 x 700 m 

14:15 Dekoracja i losowanie nagród / Koncert zespołu SYDNAY LANE 

Więcej informacji: www.superczas.pl/uskrzydleniwbiegu     

        Organizatorzy, 20.05.2019 

mailto:kontakt@superczas.pl
http://www.superczas.pl/uskrzydleniwbiegu

