Mając na uwadze, jak wiele znaczy dobra komunikacja z Uczestnikami, chcielibyśmy
poinformować Państwa o kilku zmianach, które zaszły w naszym regulaminie.
Ze względów organizacyjnych i technicznych byliśmy zmuszeni zmienić daty i godziny
wydawania Pakietów Startowych. Z tego powodu, zmianie uległy następujące punkty w
regulaminie:
Zapisy przed zmianą regulaminu:
“Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 26.04.2019 r. włącznie.”
“Odbiór Pakietów Startowych będzie odbywał się od 23.04.2019 r. do 27.04.2019 r. W
przypadku dużej ilości próśb Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia na odbiór
Pakietów Startowych po Biegu, uprzednio informując o tym uczestników”
Zapisy po zmianie regulaminu:
“Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 25.04.2019 r. włącznie.”
“Odbiór Pakietów Startowych będzie odbywał się:
❏ 26.04.2019 r. (piątek) w godzinach 12.00 - 21.00 w sali G012 w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie
❏ 27.04.2019 r. (sobota) w godzinach 8.00 - 20.00 w Auli Spadochronowej w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
W przypadku dużej ilości próśb Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia na odbiór
Pakietów Startowych po Biegu, uprzednio informując o tym uczestników”
Ponadto do regulaminu zostało dodanych kilka nowych punktów:
„W przypadku transportu uczestnika biegu Zespołem Ratownictwa Medycznego (ZRM), lub
krótkim nawet kilkumetrowym przewozie pacjenta – biegacza, numer startowy uczestnika
zostanie przecięty i zaistniały fakt traktowany będzie jako formalną dyskwalifikację
zawodnika”
“W Biegu na 5 km na odległości 1 mili zostanie zmierzony międzyczas pt. “Idea Pierwszej
Mili”. Dla najlepszych osób przewidziane są nagrody, przygotowane przez Partnera.”
“Nieprawidłowe nazwy Drużyn, Uczelni bądź Organizacji mogą zostać usunięte przez
Organizatora.”
“Partnerem tytularnym trasy na 5 km została firma Education First. Przy wszystkich
wzmiankach, dotyczących ww. trasy dodany został skrót “5km z EF”.
Gdyby chcieli Państwo sprawdzić lub pobrać obecny regulamin, zostawiamy poniżej obie
wersje - przed zmianą i po zmianach.

Regulamin z dnia 16.12.2018 r.:
https://drive.google.com/file/d/1njw3WcL9VXAkUox3Bqt4f66ufHtqa-VG/view?usp=sharing
Regulamin z dnia 13.04.2019 r.:
https://drive.google.com/file/d/10nLWCBLoauLv6uVZZfg63iZp26tNb3To/view?usp=sharing
Zaktualizujemy również regulamin na naszej stronie internetowej http://biegsgh.pl
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