
 
Aneks z dnia 21 maja 2019 r.  

do regulaminu Biegu Pawłowickiego 2019.  

1. W regulaminie Biegu Pawłowickiego 2019 wprowadza się następujące zmiany  
w rozdziale Bieg na dystansie 5 km i nordic walking 2,5 km 

 
- punkt 4. Warunki uczestnictwa, podpunkt 4.3. otrzymuje brzmienie: 

 
4.3. stawi się w biurze zawodów: 

24 sierpnia 2019 r. (sobota) od godziny 9.00–21.00 w GOS, ul. Sportowa 14, Pawłowice, 
lub  
25 sierpnia 2019 r. (niedziela) od godziny 11.00–15.00 w Parku im. ks. Prof. Stanisława 
Pisarka przy Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. 
 
Odbierze pakiet startowy (numer startowy, pamiątkowa koszulka, bon na posiłek). 
Pakiety startowe będą wydawane na podstawie dokumentu tożsamości. 
 
Organizator dopuszcza odbiór pakietu startowego w imieniu zawodnika przez inną osobę 
na podstawie upoważnienia podpisanego przez zawodnika - druk do pobrania na stronie 
www.pawlowice.pl - zakładka Bieg Pawłowicki. 
 
Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w zawodach mają osoby, 
które do 25 sierpnia 2019 roku ukończą 16 lat i złożą w biurze zawodów oświadczenie 
rodzica/opiekuna o braku przeciwskazań do udziału w biegu. 
 
Dopuszcza się do udziału w biegu dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat,  
a w marszu nordic walking dzieci w wieku 7-15 lat pod warunkiem bezpośredniej opieki 
osoby pełnoletniej przed i po biegu oraz na całej trasie zawodów (uczestnictwo wspólnie  
z rodzicem/opiekunem).  
 

Organizator wprowadza limit startujących w zawodach: w biegu - 500 osób, w nordic 
walking – 100 osób. 
 
Lista startowa zostanie zamknięta w momencie opłacenia i nadania 500 numeru 
startowego dla biegu na 5 km oraz 100 numeru startowego dla nordic walking. 
 

- punkt 6. Opłaty startowe, podpunkt 6.5. otrzymuje brzmienie: 

 
6.5. Wysokość opłat: 

Do 31 lipca – 25 zł. 
Do 17 sierpnia – 35 zł. 
W dniu zawodów – 45 zł – w przypadku niewykorzystania limitu. 
Dla młodzieży w wieku 7-18 lat przez cały okres zapisów wpisowe wynosi 10,00 zł. 
 
2. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian. 
 


