
I BIALSKI BIEG  

„SZPILKI NA TRASIE”  

 

REGULAMIN 

 

 

 

1. POMYSŁODAWCA:  

ANNA STOLARCZUK z Bialskiej Strefy Kobiecego Komfortu 

2. ORGANIZATOR: 

 KLUB BIEGACZA BIAŁA BIEGA 

Siedziba Klubu: ul. Stacyjna 4a ,21-500 Biała Podlaska 

Darek Trębicki 519 328 914 

Strona www: www.bialabiega.pl 

Profil na Facebook: Klub Biegacza Biala Biega 

email – bialabiega@gmail.com 

3.  ZAPISY 

TIME2GO.pl  

Sławek Bańbura 533 502 002 

 

http://www.bialabiega.pl/
http://www.facebook.com/people/Klub-Biegacza-Bia%C5%82a-Biega/100003197164387


Link do zapisów na stronie: www.time2go.pl 

email – time2gopomiarczasu@gmail.com 

 

4. PARTNERZY: 

- Prezydent Miasta Biała Podlaska 

- Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej 

5. CEL: 

- Świetna zabawa 

- Promocja aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu 

- Upowszechnianie biegania jako najprostszej i niezwykle przyjemnej  formy ruchu 

- Promocja Miasta Biała Podlaska jako przyjaznego dla biegaczy 

- Zebranie środków finansowych na budowę pierwszego w Polsce Centrum pomocy osobom z 

autyzmem- Stowarzyszenie „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej  

    6.   MIEJSCE I TERMIN:  

Plac Wolności Biała Podlaska, 07.10.2017 r. (sobota) 

7. DYSTANS: 

Dystans 400 metrów na twardej powierzchni (dookoła Placu Wolności) 

8. LIMIT UCZESTNIKÓW; 

 Ilość uczestników akcji jest ograniczona do 100 osób 

9. PLAN WYDARZENIA: 

12:00- 13:00 WYDAWANIE PAKIETÓW BIURZE ZAWODÓW, POMIAR DŁUGOSĆI 

SZPILEK 

13:00- POKAZ TANECZNY W WYKONANIU TANCERZY ZE SZKOŁY TAŃCA 

 „ ZAMEK” 

13:20- OTWARCIE I BIALSKIEGO BIEGU „SZPILKI NA TRASIE” 

13:30- WSPÓLNA ROZGRZEWKA UCZESTNIKÓW 

13:40- START UCZESTNIKÓW 

14:00- WRĘCZENIE PAMIĄTKOWYCH MEDALI 

http://www.time2go.pl/


14:15- WYSTĘP ARTYSTY 

 

10. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU: 

- Prawo do udziału w  I Bialskim Biegu „Szpilki Na Trasie” mają zarówno kobiety jak i 

mężczyźni, którzy do dnia 7 października 2017 roku ukończyły 18 lat, zaakceptują regulamin, 

okażą w biurze zawodów dokument tożsamości, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet 

startowy. 

- Uczestnik przed biegiem musi własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w 

biegu na własną odpowiedzialność 

- Bieg odbywa się w szpilkach- mianem szpilki określamy damskie obuwie na wysokim, 

cienko zakończonym obcasie 

- Ponadto każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia oprócz szpilek sukni, sukienki, 

spódnicy czyli prawdziwie damskiego, kobiecego  ubrania 

- Przed startem w biegu należy się udać na pomiar wysokości szpilek, które muszą mieć 

minimum 7 cm wysokości i nie mogą być zakryte powyżej kostki (nie mogą to być botki, 

kozaki bądź koturny) 

- Pomiar obcasa wykonywany będzie przez Komisję składającą się z członków Klubu 

Biegacza Biała Biega- od strony zewnętrznej buta, od nasady do jego końca. Po otrzymaniu 

potwierdzenia akceptującego wysokość szpilek, uczestnik może wziąć udział w Biegu. 

- Uczestnik, który zmieni buty na inne przed rozpoczęciem Biegu „Szpilki na trasie” i 

wybiegnie w butach innych niż te zatwierdzone przez Komisję, podlega dyskwalifikacji 

- Butów- szpilek nie można mocować do nogi i stopy przy pomocy taśmy klejącej ani w 

żaden inny kreatywny sposób 

- Jeżeli uczestnikowi podczas biegu spadnie but, musi go ponownie założyć i dobiec do mety 

w obu butach. Bieg tylko w jednym bucie podlega dyskwalifikacji. 

 

9. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: 

Rejestracji uczestników można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego 

udostępnionego na stronie Time2Go.pl Klubu Biegacza Biała Biega, bądź na fanpage’u 

facebookowym akcji. 

Istnieje również możliwość zapisania się w dniu biegu w biurze zawodów w godzinach 12:00- 

13:00 , mieszczącym się w miejscu biegu (Plac Wolności) jeśli nie został osiągnięty limit 100 

osób. 

10. OPŁATA STARTOWA: 

 

Opłata startowa w całości będzie przekazana na cel charytatywny dlatego też do wyboru są 

trzy pakiety o określonej kwocie a także jeden pakiet zwany otwartym – gdzie uczestnik 



wpłaca dowolną kwotę na konto Klubu Biała Biega pod małym warunkiem że jest to kwota 

wyższa od od 30 PLN ! 

- Pakiet Startowy 30 PLN 

- Pakiet Startowy 50 PLN 

- Pakiet Startowy 100 PLN  

- Pakiet Startowy Otwarty(min.30 PLN) 

Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu 

E-card lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej  52 8025 0007 0051 

2848 2000 0010 – z dopiskiem „Imię i Nazwisko_SZPILKI NA TRASIE” 

Opłatę startową dokonujemy od dnia 08.08.2017 do 05.10.2017 ( E-card lub przelew na 

konto), bądź w dniu biegu w biurze zawodów(gotówka) 

11 PAKIET  STARTOWY,  

 

Wszyscy startujący otrzymają pakiet startowy zawierający miedzy innymi numer startowy,  

agrafki, wodę, materiały sponsorów a na mecie medal pamiątkowy. 

12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania relacji z Biegu – foto, wideo,  

mogących zawierać wizerunek uczestników, na co uczestnicy Biegu, biorąc w nim udział, 

wyrażają zgodę bez prawa do otrzymania dodatkowego z tego tytułu wynagrodzenia. 

- Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w czasie  

rejestracji do Biegu 

- Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb Biegu. 

- Dokonując zgłoszenia do wyścigu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Biegu 

zawarte w niniejszym Regulaminie. 

- Organizator ma prawo odwołać bieg z powodów niezależnych od niego. 

- Organizator Biegu nie odpowiada za zniszczone szpilki. 

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

- Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Wskazanym jest ubezpieczenie we własnym zakresie. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

Dyrektor biegu - ANNA STOLARCZUK 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres e-mail: anika2411@gmail.com 

 

 

 

 

 



 

 


