
 

 

 

REGULAMIN BIEGU MIKOŁAJA 2022 
 

Organizator: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

ul. Przyjaciół Żołnierza 6a 

58-420 Lubawka 

tel. 726 739 938 

Termin i miejsce: 

Stadion Miejski w Lubawce, ul. Przyjaciół Żołnierza 6a 

Start biegu: 10.12.2022 r. godz. 11:00 

ZASADY OGÓLNE 

▪ Bieg Mikołaja jest rodzinnym biegiem drużynowym. Drużyna składa się z dwóch 

rodziców/opiekunów (ciocia, wujek etc.) oraz dziecka/dzieci.  

▪ Klasyfikacja będzie prowadzona wg wzoru: czas dziecka + sumaryczny czas 

rodziców/opiekunów. Drużyna może składać się z więcej niż jednego dziecka, 

wtedy do każdego wyniku poszczególnego dziecka dodawany jest wynik 

rodziców/opiekunów. 

▪ Podział kategorii wiekowych ma miejsce wyłącznie w biegach dzieci. 

Rodzice/opiekunowie startują bez podziału kategorii wiekowych. 

▪ Jeden uczestnik może być częścią tylko jednej drużyny. 

▪ W Biegu Mikołaja mogą startować wyłącznie te drużyny, które zgłoszą się poprzez 

formularz dostępny na stronie internetowej. 

▪ W biurze zawodów będzie można odebrać numer startowy i agrafki.. 

▪ Numer startowy będzie można odebrać po okazaniu dowodu osobistego lub 

innego dokumentu tożsamości. 

▪ Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne. Uczestnik ma obowiązek biec w czapce 

Mikołaja, która wydawana będzie w biurze imprezy. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Rodzice zobowiązani są do podpisania zgody na uczestnictwo dziecka/dzieci w Biegu. 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia elektroniczne możliwe są za pośrednictwem formularza dostępnego na 

stronie www.kultura.lubawka.eu do dnia 1 grudnia 2022 r. 

http://www.kultura.lubawka.eu/


KLASYFIKACJE 

W ramach Biegu będzie prowadzona klasyfikacja rodzin. 

I start: dzieci start indywidualny 

II start: rodzic 1/opiekun1 start indywidualny 

III start: rodzic 2/opiekun 2 start indywidualny – 400 m 

KATEGORIE WIEKOWE 

2019 – 2018 – 50 m 

2017 – 2016 – 100 m 

2015 – 2014 – 200 m 

2013 – 2011 – 300 m 

2011 – 2009 – 300 m 

PAKIET STARTOWY 

W pakiecie startowym znajdować się będzie czapeczka św. Mikołaja i numer startowy. 

NAGRODY 

Każdy zawodnik, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal, świąteczną 

skarpetę ze słodyczami i herbatę. 

Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

▪ Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje 

dziecko/dzieci. 

▪ Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięte na piersiach numery 

startowe otrzymane od organizatora. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest 

zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości). 

▪ Biegi odbędą się bez względu na pogodę. Organizator jednak może odwołać biegi 

w przypadku nadzwyczajnych okoliczności. 

▪ Bieg Mikołaja jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie 

indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które 

może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy 

wykupionej indywidualnej przez uczestnika. 

▪ Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

 


