CHARYTATYWNA DZIKA POŁÓWKA
30.01.2022
Serwus!
Zapraszamy was na Charytatywną Dziką Połówkę.
Charytatywna bo 100% wpłat powędruje na konto Kuby.
Dzika bo jesteśmy dzicy.
Połówka... no tego chyba nie musimy tłumaczyć. Wiadome przecież. Kto z nami biegł ten wie ;)

Najważniejsze, to 100% opłat startowych idzie na wsparcie Kuby. Możliwe jest to, ponieważ koszty
organizacji pokrywamy sami. Nie będzie na bogato, ale dramatu też nie będzie
Kuba jest synem jednej z naszych biegowych koleżanek, którą chcemy wesprzeć.
Kuba urodził się jako drugi bliźniak wcześniak. Doznał okołoporodowych wylewów krwi do mózgu w
wyniku czego ma zdiagnozowaną padaczkę lekooporną oraz mózgowe porażenie dziecięce
czterokończynowe. Kuba nie potrafi samodzielnie siedzieć, nie pełza, nie raczkuje, nie chodzi. Aby
zapewnić jak najlepszy rozwój Kubusia potrzebna jest intensywna, kompleksowa i stała rehabilitacja
oraz sprzęt wspierający jego rozwój i umożliwiający mu poznawanie świata.
I na to, w 100% pójdzie wasza opłata startowa! Każda złotóweczka!
Jeśli spodziewacie się skomplikowanego regulaminu, to nie tu. Poniżej proste zasady.

Kiedy? 30.01.2022
O której? 10:00
Gdzie? https://goo.gl/maps/x3GDoGwPjR8b6G8m9 - jak jest problem z linkiem, wystarczy w mapy
google wpisać: Półmaraton Dziki Bieg
Trasa: Półmaraton (trasa na dwóch pętlach) - trasę w gpx udostępnimy najpóźniej na dwa tygodnie
przed startem. Trasa oznaczona taśmami oraz strzałkami.
Bufet na trasie, zlokalizowany w okolicach 11km.
W biurze zawodów czekamy na was w godzinach 8:30-9:45
Opłata startowa: Ponieważ jest to bieg charytatywny, prosimy was o wpłacenie kto ile może. Jednak
minimum ustalamy na kwotę 40zł.
Świadczenia: Puchary za miejsca 1-3 w kategorii mężczyzn i kobiet (nie ma kategorii wiekowych), na
mecie zapewnimy wam herbatę, coś słodkiego, ognisko z kiełbaskami i co tylko nam się uda jeszcze

zdobyć
Za uczestnictwo nie będzie MEDALI
Konto do wpłat: 77 2490 0005 0000 4000 6391 7290, Piotr Opoński, w tytule prosimy wpisać „DLA
KUBY – wasze imię i nazwisko”
Limit uczestników: 100 osób
Na tydzień przed startem, opublikujemy w wydarzeniu na FB komunikat startowy z najważniejszymi
informacjami (godziny, miejsce, parkingi itp.)
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/727499408224417/
Zapisy uruchomimy 02.01.2022 – link do zapisów --→
Poza tym, zasady są proste, kto pierwszy, ten pierwszy
Jeżeli ktoś nie może wystartować w półmaratonie, a chciałby Kubę wesprzeć, prosimy o zapisanie się i
poinformowanie nas o tym fakcie po zapisaniu na maila dzikibieg@gmail.com. Zawsze można przyjść,
miło spędzić czas, przespacerować się po lesie, przebiec kawałek po trasie, przejść po trasie z kijkami
lub po prostu przyjść i być

DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU:
Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie podczas weryfikacji danych osobowych w
„Biurze Zawodów”.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
KONTAKT:
dzikibieg@gmail.com
Prosimy, aby wszelkie pytania dotyczące regulaminu, zawodów, uczestnictwa kierować na powyższy
mail. Pytania zadane w komentarzach na Facebooku mogą pozostać bez odpowiedzi.
Sprawy sporne, rozstrzygamy jako organizatorzy wedle własnego uznania, ale zawsze sprawiedliwie.
Na koniec ważna informacja, w przypadku zakazu wstępu do lasu (susza itp.) bieg zostanie
przeniesiony na inny termin.
Zastrzegamy też, że możliwe jest odwołanie lub przełożenie wydarzenia na inny termin w przypadku
wystąpienia czynników niezależnych od nas (korony i inne takie)

