
REGULAMIN BIEG TRZECH PLAŻ - JUNIOR 

Wakacyjny Bieg dla Dzieci  

 

I. CELE IMPREZY 

1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych. 

2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

3. Promocja walorów krajobrazowych jeziora Rudnickiego w Polsce i za granicą. 

4. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Grudziądza i okolic 

II. ORGANIZATOR IMPREZY 

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku  w Grudziądzu, ul. Za Basenem 2, 86 – 300 Grudziadz, 

sekretariat@moriw.grudziadz.pl, 56 46 256 52 .  

III . TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 

1. Data: 25 czerwca 2022 roku. 

2. Godzina: Biegi dla dzieci będą odbywać się przed startem biegu głównego B3P w następujących 

godzinach: 

AD1 i AC1 – 10:15 

 AD2 i AC2 – 10:20 

 AD3 i AC3 – 10:25  

AD4 i AC4 – 10:30 

3. Miejsce: Plaża Miejska w Rudniku  

4. Kategorie i dystanse:  

AD1 i AC1 – 2 – 4 lat– 100m 

 AD2 i AC2 – 5 – 7 lat – 200m  

AD3 i AC3 – 8 – 10 lat – 600m  

AD4 i AC4 – 11 – 15 lat  – 1000m  

5. O przynależność do danej kategorii uwzględnia się rok urodzenia. Najmłodszym dzieciom (pierwsza 

i druga seria) towarzyszyć mogą rodzice lub prawni opiekunowie. 

IV. UCZESTNICTWO 

1. W biegach dla dzieci towarzyszącym VIII edycji „BIEGU TRZECH PLAŻ” prawo startu mają wyłącznie 

te osoby, których rodzic lub pełnoprawny opiekun zgłosi poprzez formularz biegu dostępny online na 

stronie www.wbtiming.pl (zakładka Imprezy- Bieg Trzech Plaż-Junior ) lub zapisze dziecko w dniu biegu 

w biurze zawodów pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Rodzice zobowiązani są do podpisania 

pisemnej zgodny na uczestnictwo w wybranym biegu swojego dziecka/dzieci. 
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2. Obowiązuje limit: 100 dzieci  

3. Obowiązkowa weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbywać się 

będzie w Biurze Zawodów w Marinie Grudziądz przy ul. Portowej 8 w dniach: od 20.06.2022 r. do 

24.06. 2022 w godz. 8.00 - 18.00 oraz na Plaży Miejskiej MORiW przy ul. Zaleśnej 1 w dniu biegu tj. 

25.06.2022 r. w godz. 08.30 -10.30. 

4. W momencie weryfikacji - odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub 

prawnego opiekuna jest obowiązkowa. 

5. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie w Biurze Zawodów dowodu 

osobistego lub innego dokumentu tożsamości przez rodzica lub opiekuna. 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do Biegów dla dzieci odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie www.wbtining.pl. 

2. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 15 czerwca 2022 roku lub po wyczerpaniu limitu miejsc - 100 

dzieci.  

VI. NAGRODY 

 Każdy zawodnik, który ukończy wybrany Bieg Trzech Plaż-Junior otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 

VII. OPŁATY 

1. Wysokość wpisowego na wszystkie Biegi dla dzieci jest stała i wynosi: 20 zł.  

2. Opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji lub w biurze 

zawodów w razie posiadania wolnych miejsc.  

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci. 

2. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części 

koszulek sportowych.  

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorom . 

Ze sportowym zaproszeniem, 

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.  

http://www.elektronicznezapisy.pl/

