
Regulamin 

 Biegu Parkingowego 

organizowanego w Poznaniu 21 listopada 2020 r. 
 

 
I. Informacje ogólne. 
1. Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w imprezie rekreacyjnej 

pod nazwą Bieg Parkingowy, zwanej w dalszej części „Biegiem”, organizowanej przez 

Stowarzyszenie 4activelife we współpracy z Konsulting Konrad Tuszewski zwanych w 

dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 

2.Bieg rozegrany zostanie w dniu 21 listopada 2020 r. w na parkingu samochodowym w 

Galerii Malta w Poznaniu. Bieg rozgrywany będzie w konkurencjach indywidualnej kobiet i 

mężczyzn oraz drużynowej, 4 osobowej sztafecie ( skład dowolny ). Start pierwszej 

konkurencji indywidualnej o godz. 23:00, szczegółowy harmonogram startów podany 

zostanie  po zamknięciu listy startowej.  

3. Start i meta Biegu zlokalizowane będą w miejscu określonym na mapie stanowiącej 

załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji miejsca startu i mety w przypadku 

wystąpienia w dniu zawodów szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

5. Organizator ustala limit uczestników na 200 osób w konkurencjach indywidualnych oraz 

50 drużyn w konkurencji drużynowej.  

6. Biegi odbędą się na dystansach około 1,0 km.  z przewyższeniem około 18 metrów, w pętli 

z podbiegiem oraz zbieganiem na pochylniach, częściowo ( 2 kondygnacje) po schodach, w 

górę i w dół. 

 

II. Warunki uczestnictwa. 
1. Uczestnikami Biegu mogą być osoby, które w 2020 r. skończyły lub skończą 18 lat. 

2. Udział w Biegu jest odpłatny i uwarunkowany dokonaniem wpłaty poprzez panel 

zapisów na stronie Biegu: http://4activelife.pl/bieg-parkingowy-parking-run/  lub 

bezpośrednio przed Biegiem, zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części 

Regulaminu. 

3. Odpłatność za udział w Biegu wynosi: 

- dla pierwszych 100 zapisanych osób startujących w konkurencjach indywidualnych 70 

złotych (siedemdziesiąt złotych) 

- dla kolejnych 100 osób 90 złotych ( dziewięćdziesiąt złotych) 

- dla pierwszych 20 drużyn 4 osobowych 250 złotych ( słownie: dwieście pięćdziesiąt 

złotych), dla pozostałych 330 złotych (słownie trzysta trzydzieści złotych) 

 i może być wniesiona w terminie nie późniejszym niż do dnia 18 listopada2020 r. godz. 

23:59 lub do wyczerpania limitu uczestników wynoszącego odpowiednio 200 osób i 50 

drużyn.  

 

4. Istnieje możliwość zapisania się w dniu Biegu. Opłata startowa w dniu Biegu wynosi 120 

złotych (sto dwadzieścia złotych) dla zawodników indywidualnych oraz 400 złotych ( słownie 

czterysta złotych) dla drużyn i nie gwarantuje pełnego pakietu w dniu Biegu. 

5. Numery startowe odbierają zawodnicy osobiście w Biurze Zawodów w Galerii Malta w 

piątek 20 listopada po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość,  

7. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przymocowania numerów startowych z przodu 

koszulek sportowych. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w 

całości oraz jego modyfikowanie. Osobom startującym bez widocznych numerów startowych 

http://4activelife.pl/bieg-parkingowy-parking-run/


grozi dyskwalifikacja. 

8. Dyskwalifikacja uczestnika Biegu może mieć miejsce również w przypadku kiedy 

uczestnik skraca trasę, łamie przepisy niniejszego Regulaminu oraz kiedy nie ukończy Biegu 

w przewidzianym limicie czasowym wynoszącym 20 minut dla konkurencji indywidulnej 

oraz 80 minut dla konkurencji drużynowej.. 

III. Klasyfikacja. 
1. Uczestnicy po przebiegnięciu wyznaczonej trasy będą sklasyfikowani na podstawie 

uzyskanych czasów mierzonych elektronicznie z bezzwrotnymi chipami w numerach 

startowych w klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą 

wg czasu brutto, od miejsca 51 wg czasu netto.   
2. W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych do zawodów zawodników organizator 

zastrzega sobie prawo do mierzenia czasu ręcznie. 

2. W Biegu przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet (miejsca I-III) i 

klasyfikacja generalna mężczyzn (miejsca I-III) oraz klasyfikacja sztafet (miejsca I-III). 

 

IV. Nagrody. Pakiet startowy 
1. Zwycięzcy (miejsca I-III) klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn oraz drużynowych, 

sztafet zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz pucharami.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród oraz do 

stworzenia dodatkowych klasyfikacji. 

3.Każdy uczestnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal i upominek. 

4.Każdy uczestnik otrzyma na mecie lub na trasie wodę, ciepły napój i posiłek. 

5.Istnieje możliwość poszerzenia pakietu startowego o pamiątkową koszulkę, której koszt 

wynosi 29 złotych. Opcja do wykorzystania pod warunkiem dokonania wpłaty do dnia 01  

listopada 2020 roku. 

 

V. Postanowienia końcowe. 
1. Uczestnicy Biegu startują na własną odpowiedzialność i podpisują stosowne oświadczenie 

przy odbiorze numeru startowego. Organizator zaleca uczestnikom Biegu wykonanie 

profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w 

Biegu. 

2.   

3. Na trasie Biegu organizator zapewnia opiekę medyczną 

4. Organizator zapewnia dostęp do depozytu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród 

zwycięzców Biegu oraz losowo wybranych uczestników.  

6. Trasa Biegu będzie monitorowana przez sędziów. 

7. Uczestnik Biegu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które 

mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego 

Regulaminu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć, materiałów 

filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników Biegu.  

9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

10. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje sędzia i Dyrektor 

Biegu.    

11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego Regulaminu Biegu, o czym 

niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę Biegu: www.biegparkingowy.pl. 

 

 



 

 

 


