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„Cała Polska Biega - Września biegnie po zdrowie”

20 maja 2012 roku (niedziela)
godz. 10.00 - 12.00
Bieg rekreacyjny rozegrany będzie na dystansie 3,8 km lub 6,5 km (dla chętnych).
Na pokonanie trasy rozpoczynającej i kończącej się na Basenie Miejskim masz
aż półtorej godziny, dlatego też nie musisz obawiać się dystansu i tempa! Możesz
przecież pokonać trasę marszobiegiem, marszem a nawet spacerem! Zwycięzcą
biegu jest każdy kto weźmie w nim udział! Chętnych do udziału zapraszamy
do siedziby Straży Miejskiej we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1.

Zapisy prowadzone będą od 7 maja do 19 maja 2012 roku
w godzinach 9.00 - 18.00
oraz w sobotę w godzinach 9.00 - 13.00.

Zapisz się - przyjdź - pobiegnij
i wygraj
swoje zdrowie!
...
REGULAMIN
:
I. Termin: 20 maja 2012 roku (niedziela) - godzina 10.00 - 12.00
II. Trasa biegu:
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III. Limit czasu na pokonanie trasy: 1,5 godziny
IV. Uczestnicy:
- uczestnikiem może zostać osoba powyżej 18 - go roku życia
- dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć w biegu tylko pod opieką rodziców lub opiekunów
Uwaga: dzieci w przedziale wiekowym 13 - 18 lat mogą uczestniczyć w biegu samodzielnie
po przedłożeniu przy zapisie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
- z uwagi na ograniczoną ilość uczestników o przyjęciu na bieg decyduje kolejność zgłoszeń
V. Zgłoszenia:
- zgłaszać się można do 19 maja 2012 roku w siedzibie Straży Miejskiej
we Wrześni ul. Ratuszowa 1 w godzinach 9.00 - 18.00, w sobotę 9.00 -13.00.
Uwaga: w dniu biegu nie będą prowadzone zapisy!
VI. Zabezpieczenie Biegu:
- Bieg będzie się odbywał przy ruchu otwartym,
- na mecie Biegu zapewniamy pomoc służb medycznych,
VII. Uwagi końcowe:
- upominek dla każdego
- wszelkie spory rozstrzyga Organizator,
- Organizator nie odpowiada za uczestników, którzy zejdą z trasy Biegu,
Anna Grzybowska
Mirosław Morawski

tel. 61 640 39 40
tel. 61 640 41 00
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