
Regulamin IV Biegu Nocy Listopadowej 

 

1. Cel: 

a) uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

b) promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej 

c) popularyzacja aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu sportowym 

 

2. Termin i miejsce 

a) 10.11.2019 – Plaża Miejska w Orzyszu 

b) 16:00-17:00 – weryfikacja uczestników 

c) 17:00 – oficjalne otwarcie biegu 

d) 17:10 – start biegu na 5 km 

e) 17:15 – start biegu na 2 km 

f) 17:40 – ognisko, wręczenie medali, losowanie nagród 

 

3. Organizatorzy 

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu (tel. 87 4230186, mosir@orzysz.pl) 

b) Urząd Miejski w Orzyszu 

c) Nadleśnictwo Giżycko 

d) Ochotnicza Straż Pożarna w Orzyszu 

e) Starostwo Powiatowe w Piszu 

 

4. Trasa i limity uczestników 

a) dystans 2 km.  

b) dystans 5 km. 

c) trasa prowadzi drogami leśnymi, gruntowymi 

d) łączny limit uczestników wynosi 200 osób 

 

5. Warunki uczestnictwa 

a) udział w biegu jest bezpłatny 

b) zgłoszenie udziału przyjmowane są za pośrednictwem strony www.superczas.pl (start 

zapisów 10.10.2019) do dnia 07.11.2019 lub do wyczerpania miejsc (możliwość zapisu w dniu 

imprezy wyłącznie pod warunkiem wolnych miejsc) 

c) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia RODO w biurze zawodów w dniu 

biegu 

d) uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są dostarczyć do biura zawodów w dniu biegu zgodę 

i oświadczenia podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych  

e) weryfikacji w biurze zawodów muszą zostać poddani wszyscy uczestnicy – brak weryfikacji 

oznacza niedopuszczenie do udziału w imprezie 

f) każdy uczestnik musi posiadać latarkę, najlepiej czołówkę 

g) bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

 

 



6. Pamiątkowe gadżety 

a) każdy uczestnik ma możliwość otrzymania pamiątkowej koszulki (technicznej) po 

wcześniejszym uiszczeniu opłaty wpisowej w kwocie 20 zł.  

b) chęć otrzymania koszulki należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym wybierając 

rozmiar koszulki  

c) płatności za koszulkę należy dokonać w terminie do dnia 28.10.2019 przelewem na konto 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu (12-250 Orzysz, ul. Osiedle Robotnicze 11a) 

o nr 94 9364 0000 2003 0012 1516 0001 w tytule wpisując "opłata wpisowa - IV Bieg Nocy 

Listopadowej imię i nazwisko" 

 

7. Klasyfikacje i nagrody 

a) bieg ma charakter patriotyczny 

b) po jego zakończeniu nie będzie sporządzanej klasyfikacji końcowej 

c) po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, drobny poczęstunek 

regeneracyjny, wodę, ciepły napój 

d) wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną drobne nagrody rzeczowe 

 

8. Postanowienia końcowe 

a) interpretacja regulaminu, rozstrzygnięcia końcowe i sprawy nie ujęte w regulaminie 

przysługują wyłącznie organizatorom 

b) organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia 

oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników 

c) organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie biegu 

d) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników 

 


