WIRTUALNY BIEG do MIODU – od 15 czerwca do 15 lipca 2021 r.
VII EDYCJA
I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Edukacyjne PSZCZÓŁKA
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk
NIP 5842793860, REGON 386190040, KRS 0000842063
konto w SANTANDER Bank S.A. Nr:
53 1090 1098 0000 0001 4501 8083
www.stowarzyszenie-pszczolka.info
mail: kontakt@stowarzyszenie-pszczolka.info
II. CEL IMPREZY
1. Ideą tego wydarzenia jest uznanie dla rodzinnej profesji pszczelarskiej, której efektem
jest wytwarzany „Miód Pszczółkowski”, wpisany w 2007 roku na Listę Produktów
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa.
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jazdy na rowerze, spacerowania – nordic
walking, jazdy na rolkach jako pożądanych form aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej.
3. Partnerem honorowym jest
www.miodpszczolkowski.info

Rejonowe

Koło

Pszczelarzy

w

Pszczółkach

4. Głównym sponsorem wydarzenia jest Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
Arkadiusz Kamiński z siedzibą ul. Jagiellońska 30c/9, 80-367 Gdańsk, tel. 694-49-49-53
5. Partnerem Biegowym jest Grupa Biegowa 65 Facebook.com - Grupa Biegowa 65
6. Partnerem wspierającym jest Urząd Gminy oraz Pan Maciej Urbanek – Wójt Gminy
Pszczółki.

III. TERMIN, MIEJSCE
Bieg ze względu na wirtualną formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym
miejscu w terminie od 15 czerwca do 15 lipca 2021 r. na dystansie od 5 km do 32,195 km lub
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większym (rower, bieg, spacer, nordic walkin, rolki). Za symboliczną datę rajdu przyjmuje się
19.06.2021 r. Miejsce startu: Gdańsk Przymorze ul. Obr. Wybrzeża/L.Kaczyńskiego – dawna
Dąbrowszczaków – przy rzeźbie Arc of Freedom w Parku Reagana.
IV. ZAPISY
1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://elektronicznezapisy.pl
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi i zostanie
przekazana na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjnego „PSZCZÓŁKA”.
3. Każdy zarejestrowany zawodnik pobiera plik word z numerem startowym do
samodzielnego
wydruku
dostępny
w
opisie
wydarzenia
na
stronie
https://elektronicznezapisy.pl/event/5797.html. Jako cyfrę porządkową należy umieści
numer zgodny z numerem na liście startowej uczestników po wniesieniu opłat.
Z numerem można przejechać na rowerze lub rolkach, przejść z kijkami bądź pobiec, ale
posiadanie numeru podczas pokonywania dystansu w ramach wybranej przez uczestnika
aktywności nie jest to obowiązkowe.
V. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w rajdzie „Wirtualny Rajd do Miodu” wynosi:
A) Pakiet podstawowy 37,00 złotych (w cenę wliczony jest pamiątkowy medal, numer
startowy oraz koszty przesyłki paczkomatowej lub kurierskiej na terenie Polski).
B) KOLEJNY Pakiet podstawowy 27,00 złotych – wysyłany dla członków Rodziny lub Grupy
na ten sam adres, co Pakiet A
2. Dla chętnych za dodatkową dopłatą:
a) 25,00 złotych (Pakiet Rozszerzony) dostępna będzie również techniczna koszulka
biegowa (damska/męska) z logo biegu. Organizator opublikuje uprzednio specyfikację
wymiarów podanych przez producenta. Po stronie uczestnika jest sprawdzenie
poprawności rozmiarów wygranego fasonu i pasującego rozmiaru zamówionej dla
siebie koszulki.
b) 12,00 złotych (Pakiet rozszerzony) dostępna będzie również buffka z logo biegu
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VI. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie zapisu i uiszczenie opłaty startowej
najpóźniej do dnia 30.06.2021 r. do godz. 23:55.
2. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu
ukończy 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział pod opieką rodziców lub
opiekunów prawnych.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegamy przepisów Ruchu Drogowego i innych
przepisów związanych z poruszaniem się w przestrzeni publicznej czy terenach zielonych.
4. Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS.
5. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 20.07.2021 r. na adres
kontakt@stowarzyszenie-pszczolka.info w formie print screen (zrzut z ekranu) lub innej,
potwierdzającej pokonany dystans.
6. Wysyłka medali oraz koszulek lub/i buffki (Pakiet Rozszerzony) nastąpi w terminie do 20
dni po ukończeniu wydarzenia. Możliwa forma wysyłki pakietu na terenie Polski to kurier
lub paczkomat. W tym celu należy przy rejestracji w dostępnej mapie wybrać najbliższą
lokalizację paczkomatu.
7. Wysyłka za granicę możliwa jest tylko po uzgodnieniu z organizatorem. Koszty wysyłki
zagranicznej pokrywa uczestnik.
8. Ze względu na formułę biegu i rajdu nie będzie prowadzona klasyfikacja. Bieg ma
charakter rekreacyjny, zalecamy brak pospiechu i delektowanie się otaczającą przyrodą.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do
udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy potwierdzili swój
udział.

Stowarzyszenie Edukacyjne „PSZCZÓŁKA”
ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk
NIP 5842793860, REGON 386190040, KRS 0000842063
SANTANDER BANK Polska S.A. konto nr:
53 1090 1098 0000 0001 4501 8083

www.stowarzyszenie-pszczolka.info
kontakt@stowarzyszenie-pszczolka.info

2. Zawodnicy startują w Biegu na własną odpowiedzialność. Potwierdzenie udziału oznacza,
że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się
z uczestnictwem w Biegu w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym
i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz
wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym
Policji, Straży Miejskiej i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie
prowadzonej aktywności w ramach uczestnictwa w Biegu.
4. Rowerzyści powinni zadbać o stan techniczny swoich pojazdów (sprawne hamulce,
oświetlenie, odblaski), zalecane jest także wykorzystanie kasków podczas jazdy na
rowerze.
5. Ze względu na formułę wydarzenia Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia
na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić
w związku z uczestnictwem w rajdzie oraz ewentualnych szkód wyrządzonych przez
uczestników osobom trzecim na ich mieniu lub zdrowiu i nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
6. Uczestnik może we własnym zakresie skorzystać z opcji wykupienia rocznego
ubezpieczenia OC w życiu prywatnym oraz krótkoterminowej polisy NNW na czas
uczestnictwa w wydarzeniu, korzystając z formularza kontaktowego na stronie
www.ubezpieczenia-gda.pl
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, podanych podczas
zgłoszenia. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów niezwiązanych
z zamówieniem i zostaną wykorzystane jedynie do komunikacji między Organizatorem
a Uczestnikiem Biegu, w celu realizacji zamówienia i jego prawidłowego dostarczenia.
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