REGULAMIN
KOŁOBRZESKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 2020
08.11.2020
Mistrzostwa Kołobrzegu w Biegu na 10 km

I. CELE IMPREZY
1. Upamiętnienie 102. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu .
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Integracja środowiska biegaczy.
5. Promocja Kołobrzegu, Gminy Kołobrzeg oraz Powiatu Kołobrzeskiego oraz ich
walorów turystycznych i uzdrowiskowych.
6. Promowanie Województwa Zachodniopomorskiego i jego atrakcji
przyrodniczych, turystycznych i wypoczynkowych.

I. ORGANIZATOR
Organizatorami Kołobrzeskiego Biegu Niepodległości 2020 są :
•

Urząd Miasta Kołobrzeg,

•

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu,

•

Urząd Gminy Kołobrzeg,

•

Stowarzyszenie „Bieg Zaślubin” Kołobrzeg,

•

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,

•

inne organizacje, instytucje i firmy, które będą dołączały do grona

współorganizatorów w trakcie trwania przygotowań do biegu,
•

sponsorzy i darczyńcy.

II. PATRONAT
1. Bieg odbędzie się pod patronatem :
•

Prezydenta Kołobrzegu Panią Annę Mieczkowską,

•

Starosty Powiatu Kołobrzeskiego Pana Tomasza Tamborskiego,

•

Wójta Gminy Kołobrzeg Pana Włodzimierza Popiołka,

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 08 listopada 2020 r. w Kołobrzegu.
2. Dystans biegu – 10 km, dwie pętle po 5 km.
3. Start i meta usytuowane będą przy ul. Sikorskiego, w okolicach kortów
tenisowych „Tenis Park”, naprzeciwko Pomnika Sanitariuszki.
4. Start do biegu nastąpi o godzinie 10.40

IV. TRASA BIEGU
1. Trasa plaska, będzie przebiegać deptakami pieszymi i alejkami w Parku im.
Stefana Żeromskiego w strefie uzdrowiskowej Kołobrzegu. Dwie pętle o
długości 5 km. Start przewidziany jest na ul. Sikorskiego przy Pomniku
Sanitariuszki, dalej prosto w kierunku Marine Hotel, nawrót – Aleją Nadmorską
w kierunku Hotelu Bałtyk, skręt w ul. Rodziewiczówny i prosto do ul.
Sikorskiego. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej, stanowiącej
załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Trasa będzie posiadała Atest PZLA.
3. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

5. Na mecie organizator zapewnia dla wszystkich zawodników: wodę mineralną,
ciepły posiłek, drożdżówki, ciepłą herbatę, wodę i owoce.
6. Na trasie biegu na 10 km, będzie rozmieszczony jeden punkt z napojami – na
wysokości Pomnika Sanitariuszki przy ul. Sikorskiego.
IV. LIMIT CZASU
1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1:30 minut.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia
z trasy.
V. ZGŁOSZENIA I LIMIT ZAWODNIKÓW :
1.Organizatorzy wprowadzają limit zawodników i zawodniczek biorących udział
w Kołobrzeskim Biegu Niepodległości 2020 na dystansie 10 km. Limit ten
wynosi – 102 osoby.
2. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej za
pośrednictwem strony :
https://kolobrzeg.biegnijmy.pl
3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie oświadczenia
zawodnika i dostarczenie do Biura Zawodów w dniu odbioru numeru
startowego. Wypełnienie i podpisanie oświadczenia i dokonanie opłaty
rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji
uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona
niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec
którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego
Regulaminu.
5. Łączna liczba Uczestników Kołobrzeskiego Biegu Niepodległości 2020 na
dystansie 10 km ograniczona jest do 102 biegaczy. Bieg ma charakter otwarty.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaprzestania przyjmowania zgłoszeń w
momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

VI. UCZESTNICTWO
1. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą przed 07 listopada
2020 r., 16-sty rok życia, dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów, przedstawią
zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu lub złożą
oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność
podpisane własnoręcznie (podstawa prawna ; Dz.U. Nr 101 poz. 1095 z dnia
12.09.2001 r.).
2. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu w biegu jest
posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, zgody na udział w
biegu, podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, wraz z numerem
PESEL.
3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego
zdrowia umożliwia mu udział w biegu. Organizatorzy
nie zapewniają
Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego oraz od
następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie ponoszą również odpowiedzialności
za zdarzenia mogące wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem
Uczestnika w biegu, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu Wiąże
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
5. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, a po ukończeniu
biegu wyjątkowy pamiątkowy medal, napoje regeneracyjne na trasie oraz
posiłek regeneracyjny na mecie. W miarę pozyskiwania sponsorów zawartość
pakietu startowego będzie ulegała modyfikacji.
6. ZAKAZUJE SIĘ UCZESTNICZENIA W BIEGU OSOBOM, KTÓRE NIE MAJĄ
AKTUALNEGO NUMERU STARTOWEGO ORAZ OSOBOM, KTORE NIE POSŁUGUJĄ
SIĘ NUMEREM STARTOWYM PRZYZNANYM PRZEZ ORGANIZATORA. OSOBY
TAKIE ZOSTANĄ USUNIĘTE Z TRASY .
7. Każdy zawodni musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do
celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgodę potwierdza
własnoręcznym podpisem na karcie startowej.

8. Warunkiem uczestnictwa w Kołobrzeskim Biegu Niepodległości 2018 jest
również wyrażenie zgody na publikację wizerunku uczestnika oraz jego imienia i
nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach
promocyjnych organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na
wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych materiałach wizerunku
Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie
na stronach internetowych, w prasie, na plakatach; emisja w przekazach
telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia,
materiały, wywiady i nagrania mogą być zamieszczane na wybranych nośnikach
elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, prasie, na
stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane jako
materiały reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych
związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z Nim
związane.
9. Zgłoszenie się do biegu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem
i jego akceptacją.
10. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe
przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru
startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
11. Zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, , deskorolkach i
innych
urządzeniach
mechanicznych
oraz
ze
zwierzętami.
12. Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego i chipa nie będą
sklasyfikowani.
13. Organizatorzy przewidują wydzielenie szatni, przebieralni na terenie hali
kortów tenisowych TENIS PARK Kołobrzeg. Lokalizacja pryszniców zostanie
ogłoszona w osobnym komunikacie.
14. Toalety TOI-TOI dla zawodników będą usytuowane na terenie przyległym do
„Tenis Park” w Kołobrzegu.
VII. OPŁATY STARTOWE I DODATKOWE
1. Opłata startowa za udział w Kołobrzeskim Biegu Niepodległości na dystansie
10 km wynosi :

•

0d 01.10.2020 do 20.10.2020 – 50 zł

•

od 21.10.2020 do 05.11.2020 – 55 zł

W przypadku nie osiągnięcia limitu startujących do dnia 06.11.2020 r. opłata
startowa wniesiona w Biurze Biegu wynosić będzie 70 zł. Należy ją uiścić przed
biegiem w Biurze Zawodów.
2. Opłaty startowe należy dokonać na konto na stronie zapisów,
zakładka ,,płatność online,, / https://kolobrzeg.biegnijmy.pl/platnosc
lub na konto:
iNet Technology Mariusz Kołodziejczyk
ul. Feliksa Stamma 1/36, 78-200 Białogard
Numer konta: 91 1240 3666 1111 0010 8547 9738
Tytuł: Kołobrzeski Bieg Niepodległości 2020, Kołobrzeg– imię i nazwisko osoby
(osób), za które dokonywana jest wpłata
3. Opłatę startową należy wnieść w terminie najpóźniej do 7 dni od dnia
zapisów. Po tym terminie, osoby zapisane, które nie dokonają opłaty, będą
wykreślane z listy startowej. Ze względu na limit startujących prosimy o jak
najszybsze dokonywanie opłaty.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
5. Opłaty startowej i numer startowy można przepisać na inną osobę pod
warunkiem zgłoszenia tego faktu organizatorowi ( biegkolobrzeg@gmail.com) w
terminie do 03.11.2020 r.
8. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
VIII. POMIAR CZASU I KLASYFIKACJA
1.Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez firmę INETSPORT przy
użyciu chipów elektronicznych. Zawodnicy w Biurze Zawodów otrzymają chip
mocowany do buta. Po minięciu linii mety chip należy pozostawić w
oznaczonych pojemnikach.
2.Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru czasu
zatwierdzone przez Biuro Zawodów.

3. Wszystkie klasyfikacje prowadzone będą według indywidualnych czasów
netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii
mety.
4. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie
uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do
najwolniejszych, zgodnie z oznaczeniem sektorów startowych.
5. Posiadanie prawidłowo zamocowanego numeru startowego i chipa jest
warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

IX. KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW:
Klasyfikacja OPEN
Kobiety:
1 – 3 miejsce
Mężczyźni:
1 – 3 miejsce
Klasyfikacja OPEN POWIATU KOŁOBRZEG
Mistrzostwa Kołobrzegu w biegu na 10 km
KOBIETY
1-3 MIEJSCE
MĘŻCZYŹNI
1-3 MIEJSCE

1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy
zgłaszać do Biura Zawodów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
2. Za zajęcie miejsc :
• kobiety za miejsca 1-3,
• mężczyźni za miejsca 1-3

w Kategorii Open - w biegu na 10 km dla zawodniczek i zawodników,
przewidziane są puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2. W kategorii OPEN POWIATU KOLOBRZEG – klasyfikowani będą zawodnicy z
terenu Powiatu, Gminy i Miasta Kołobrzeg ( zawodnicy i zawodniczki
wyróżnione w kategorii OPEN biegu, nie będą klasyfikowani w kategorii OPEN
Kołobrzeg ). Za zajęcie miejsc 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn przewidziane są
puchary okolicznościowe oraz upominki od sponsorów.
3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu ok. godziny 14.30.
Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.
4. W miarę pozyskiwania sponsorów informacje odnośnie nagród rzeczowych
zostaną podane do publicznej wiadomości.
5. Organizatorzy przewidują losowanie bardzo atrakcyjnych nagród rzeczowych
wśród wszystkich uczestników Kołobrzeskiego Biegu Niepodległości. Nagrody
rzeczowe otrzymają tylko osoby wylosowane i obecne podczas losowania.
Forma losowania zostanie ogłoszona w osobnym komunikacie.
X. Postanowienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawodników
1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do
odwołania, odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do
czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.
2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów
odżywczych.
3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych
Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.
4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w
nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz
postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących
na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.

6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
ryzyko to nadal istnieje.
7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą
robić to na własne ryzyko.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem
SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.
X a. Postanowienia szczegółowe
1.Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.
2. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze
zawodów oraz toaletach).
3. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania należy
zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę. Z obowiązku utrzymania 1,5 -metrowego dystansu społecznego wyłączeni
są :
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- osoby wspólnie mieszkające,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby, które zasłaniają usta i nos.
4. Funkcjonowanie strefy „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej hali kortów)
Strefa będzie podzielona na stanowiska, a każde stanowisko posiada osobne
wejście i wyjście.
Podczas rejestracji:
- obowiązek utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie
nosa i ust;
- na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
- odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie
mieścił się na stanowisku).
5. Funkcjonowanie „Strefy Startu”:

- zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania
1,5-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
- zawodnicy startują według określonych w harmonogramie godz. startu
- pomiar czasu netto, dla każdego uczestnika indywidualnie.
6. Funkcjonowanie „Punktu Odżywczego”:
Na trasie będą się znajdować punkty odżywcze na których zawodnik może pobrać samodzielnie wodę w butelce 0,5l.
X b. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia
1.Organizator powoła konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur.
2. Organizator zapewni dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji niniejszego wydarzenia:
a. zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia;
b. obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników, szczególnie mających kontakt z publicznością;
c. dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
d. dezynfekcja dłoni przy toaletach, dostępne środki do dezynfekcji;
e. organizacja posiłków w podziale na grupy i w formie „na wynos”;
f. wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej (rękawiczki
jednorazowe) oraz środki do dezynfekcji;
g. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz
procedur stosowanych na imprezie;
j. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza
liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu;
k. opracowanie odpowiednich zapisów do kart zawodników - klauzula RODO
dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia.
3. W ramach Kołobrzeskich Biegów Niepodległości start poszczególnych biegów
(dystansów) zgodnie z harmonogramem godzinowym zostanie podzielony. Limit startujących zawodników nie zostanie przekroczony, zgodnie z obowiązującym przepisami wystartuje nie więcej, niż 220 zawodników.
4. Organizator zrezygnował z kategorii wiekowych na rzecz bezpieczeństwa
uczestników oraz zbiorowego losowania nagród.
X c. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia

1. Organizator wydarzenia dokona na bieżąco aktualizacji swoich regulaminów
pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:
a. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi
udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym
danych osobowych uczestników imprezy;
b. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że
uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2. Organizator poinformuje uczestników z wyprzedzeniem:
a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. zasad i procedur, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i
bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
c. organizator będzie zbierał dane osobowe, które umożliwią łatwy kontakt z
uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu na wypadek wykrycia, że osoba
zakażona brała udział w wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
d. Treść oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika;
Ja niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zażenia wirusem COVID – 19 podczas zwodów organizowanych 08 listopada 2020
roku w Kołobrzegu, w ramach Kołobrzeskich Biegów Niepodległości. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas trwania imprezy i zobowiązuję
się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła w stosunku do organizatorów wydarzenia żadnych roszczeń w razie zakażenia wirusem COVID19 na terenie Kortów Tenisowych oraz terenie przyległym do linii startu i mety.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a, nie posiadam żadnych objawów zakażenia koronawirusem,
2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia.
Uwaga !!!
Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak:
- gorączka oraz jeden z objawów:

- kaszel, duszność,
powinien niezwłocznie:
- udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny – karetka w pobliżu miejsca startu) na Terenie zawodów,
- powiadomić o tym fakcie Organizatora;
- Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą
dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora :
• we wszystkich sprawach organizacyjnych :
Dyrektor Biegu Niepodległości:
- Pan Janusz Czyżewski tel. 661-486-888 ( w dni powszednie TYLKO po godz.
16.00)
• w sprawach zapisów i opłat startowych:
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Bieg Zaślubin”:
- Pan Ryszard Kaliciński tel. 605-661-480
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec
Uczestników Biegu.
5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z
obecnością lub uczestnictwem w biegu.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie
startu i mety biegu.
7. Wyniki zawodów zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń po zakończeniu
biegu oraz umieszczone na stronach internetowych:
•

www.bieg.kolobrzeg.pl

•

https://kolobrzeg.biegnijmy.pl

•

www.kolobrzegbiega.pl,

oraz na fanpage'u Facebook - Kołobrzeski Bieg Niepodległości.
8. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem decydują Organizatorzy
Biegu, którym przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
9. Mapka sytuacyjna strefy startu i mety oraz trasy Kołobrzeskiego Biegu
Niepodległości 2020 zostanie opublikowana w terminie późniejszym.
10. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których
zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie ogłoszeń na
portalu społecznościowym, komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na
tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów) przed rozpoczęciem imprezy.
X. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
08.11.2020 r.
08.00 – Otwarcie Biura Zawodów
– wydawanie pakietów startowych.
10.00 – złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego przez
delegację biegaczy i organizatorów Biegu.
10.40 – Start Kołobrzeskiego Biegu Niepodległości 2020 - 10 km
14.30 – dekoracja zwycięzców wręczenie nagród rzeczowych dla uczestników
Kołobrzeskiego Biegu Niepodległości oraz Kołobrzeskiego Półmaratonu
Niepodległości, losowanie nagród rzeczowych.

