V Bieg na Kopiec Powstania Warszawskiego im. Jerzego Róży „Kaktus” – regulamin biegu
wirtualnego

I. CELE
1. Szczegó lny wyraz hołdu wobec tragicznego i doniosłego wydarzenia, jakim było Powstanie
Warszawskie;
2. Wsparcie finansowe kombatantó w Powstania Warszawskiego ze Ś rodowiska IV Obwodu Ochota (Okręg
Warszawa). Na ten cel przeznaczamy 10 zł brutto z każ dego sprzedanego pakietu startowego;
3. Propagowanie zdrowego trybu ż ycia, zdrowego odż ywiania oraz aktywnoś ci fizycznej.
II. ORGANIZATOR
1. JM Marketing Services sp. z o.o.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin biegu: 22.05.2020–04.10.2020; 2. Miejsce: dowolna lokalizacja na ś wiecie; 3. Dystans: 5 km.
IV. FORMUŁA UCZESTNICTWA
1. Rzuć wyzwanie innym zawodnikom i razem rozbiegajmy cały ś wiat, by biegiem oddać hołd Bohaterom
Powstania Warszawskiego. Czas na wykonanie zadania i przebiegnięcie minimum 5 kilometró w
w dowolnym miejscu na ś wiecie – do 4 paź dziernika br. Zdjęcie, któ rym meldujecie wykonanie zadania,
wrzucajcie na instagram oraz fanpage @biegajmyzdema. Misję należ y wykonać biegnąc w koszulce
z pakietu startowego.
V. PAKIET STARTOWY
1. Zawodnicy, któ rzy zapisali się online do wirtualnego biegu V Bieg na Kopiec Powstania Warszawskiego
otrzymają zestaw startowy na któ ry składają się: koszulka biegowa, medal;
2. Koszt wysyłki pakietu jest wliczony w jego koszt.
VI. TERMINY REJESTRACJI ONLINE I WARTOŚCI OPŁAT STARTOWYCH
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są online poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.biegajmyzdema.pl w sekcji ‘Kopiec Powstania Warszawskiego’;
2. Zgłoszenia za pomocą systemu będą przyjmowane do 04.10.2020 r. do 23:59;
3. Za zgłoszenie uznaje się prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, przesłanie go oraz
opłacenie opłaty startowej;
4. Opłata startowa (rejestracyjna) pakietu jest stała, ale zróżnicowana ze względu na lokalizację
kupującego:
PAKIET KRAJOWY – wysyłka wyłącznie na terenie POLSKI
• Do 4 paź dziernika 2020 r. do 23:59 – cena 100 zł BRUTTO PAKIET ZAGRANICZNY – wysyłka
zagraniczna
• Do 4 paź dziernika 2020 r. do 23:59 – cena 150 zł BRUTTO
5. Opłatę należ y uiś cić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line poprzez system ekspresowych
płatnoś ci online bądź przelewem tradycyjnym na konto JM Marketing Services (instrukcje dotyczące
moż liwych form płatnoś ci zawiera formularz zgłoszeniowy online).

VII. ZASADY WYSYŁKI PAKIETU STARTOWEGO
1.
2.

3.
4.

Koszt wysyłki pakietu jest wliczony w jego koszt;
Zawodnik moż e zakupić 1,5,10 lub 20 pakietó w startowych. Zgłaszający zobowiązany jest
dokonać opłaty za wszystkich zgłaszanych uczestnikó w a następnie do wysłania maila na adres:
karolina@jm-ms.pl z danymi osó b, za któ re dokonuje wpłaty oraz adresem, pod jaki mają zostać
wysłane pakiety.
Zawodnik ma obowiązek podać dokładny adres do wysyłki pakietu w polu „informacje dla
organizatora” znajdującym się w formularzu zgłoszeniowym.
Wysyłka będzie realizowana co dwa tygodnie, począwszy od dnia uruchomienia zapisó w.

VIII. KLASYFIKACJA
1. Zawody nie przewidują ż adnej klasyfikacji ani nagró d.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każ dy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i jest zobowiązany do jego
przestrzegania.

