
REGULAMIN

IV Polanicka Piekielna Mila (edycja nocna)
15-12-2021r. 

I. ORGANIZATOR
          Fundacja Szansa wraz z grupą RNB Team Polanica-Zdrój. Bieg wspiera 

Urząd Miasta Polanica-Zdrój, Nadleśnictwo: "Zdroje" oraz OPS Polanica 
Zdrój.

II CEL
Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku, integracja 
poprzez sport, promocja Fundacji Szansa i SOSW w środowisku regionalnym.

III TERMIN I MIEJSCE
15 grudnia 2021r, start godz 18.00: tor saneczkowy:"Góralka", Polanica-
Zdrój.Zawodnicy będą startowali indywidualnie co 20s. Długośc trasy: 
Polanicka Piekielna Mila ok.1650m, przewyższenie ok 165m. 
Trasa oznaczona punktami odblaskowymi, na trasie w miarę możliowości  
wolontariusze.

META: szczyt Piekielnej Góry, następnie przechodzimy ok 250m w 
kierunku Piekielnej Przełęczy, tam będzie integracyjne ognisko, ciepłe 
ziemniaczki, kiełbaski, herbata oraz dekoracje zwycięzców biegu.

BIURO ZAWODÓW: budynek SOSW ul.Kościelna 2, 57-320 Polanica-Zdrój
ok 500m od startu. Biuro zawodów czynne w godzinach16.30-
17.30.Możliwośc zaparkowania samochodu zarówno w okolicach biura 
zawodów, startu, jak i przy mecie.

IV NAGRODY, KLASYFIKACJA, OPŁATY.
Pomiaru czasu dokonuje firma ultimasport.pl, każdy zawodnik otrzymuje w 
biurze zawodów zwrotny numer startowy, a po przekroczeniu mety medal. 
Prowadzona będzie klasyfikacja biegu według kategorii wiekowych, pierwsze 
trzy miejsca w kat K i kat M otrzymają drobne upominki (rękodzieło uczniów 
SOSW z Polanicy-Zdroju)

Kategore: 
K do 29 lat I-III M do 29 lat I-III
K 30-39 lat I-III M 30-39 lat I-III
K 40-49 lat I-III M 40-49 lat I-III
K 50+ I-III M 50 + I-III

Dla pierwszych 50 zapisanych osób przewidziana jest niespodzianka.



OPŁATY:
Impreza ma charakter biegu charytatywnego, wpisowe jest dobrowolne 
i w całości zostanie przeznaczone na potrzeby uczniów SOSW w Polanicy-
Zdroju.
Jeżeli uczestnik decyduje się wpłacić wpisowe, to minimalna kwota przelewu 
jaką przepuści system pay wynosi 20zł. System przepuszcza tylko kwoty 
powiększone kolejno o 10zł. Wpłat będzie można dokonać również w biurze 
zawodów.

V DEPOZYT
W biurze zawodów będzie możliwość pozostawienia kurtek, czapek, czy 
rękawic, które po zapakowaniu w worek zostaną przetransportowane w 
okolice mety, dokładnie na miejsce ogniska. Odbiów depozytu będzie odbywał
się za okazaniem numeru startowego.

VI INNE
Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów, zapewnie jednak 
obecność ratownika medycznego. Każdy uczestnik powinien być 
ubezpieczony we własnym zakresie. 
Odbiór numeru startowego jest równozanaczy z akceptacją powyższego 
regulaminu.
Uczestnicy biegu podpisem wyrażają zgodę na bieg na własną 
odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na przetwarzanue danych na potrzebę 
biegu, a także na wykorzystanie wizerunku, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami RODO.
Bieg organizowany jest dla osób pełnoletnich, jednak organizator dopuszcza 
udział zawodników, którzy w dniu biegu będą mieli skończone 16 lat, przy 
czym wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
W wypadku, gdyby prognoza pogody wskazywała na 100% opady deszczu, 
wszyscy zapisani uczestnicy zostaną powiadomieni smsem na dzień przed 
biegiem o przełożeniu wydarzenia na kolejny dzień.
Jeżeli osoba zapisana z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie mogła przybyć 
na bieg, serdecznie proszę o edycję swojego zgłoszenia na stronie 
ultimasport.pl i wysłanie wiadomości poprzez stronę o rezygnacji z biegu, 
ma to ogromne znaczenie dla uczestników, gdyż nieobecnośc zawodnika na
starcie wprowadza dłuższa przerwę między startującymi.

PAMIĘTAJCIE o czołówkach/latarkach, będzie ciemno

W sprawach nie ujętych w regulaminie zdanie decydujące ma organizator.

WIDZIMY SIĘ NA STARCIE

              Robert Zięterski (663781130)


