
 
 

 

Regulamin konkursu „sieKIBICUJE” podczas III sieBIEGA Półmaratonu  

Kieleckiego w dniu 07 maja 2017 roku. 

1.  Konkurs organizowany jest przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy SIEBIEGA. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zgłoszonych, zorganizowanych grup, które chcą kibicować 

zawodnikom III  sieBIEGA Kieleckiego Półmaratonu. 

3. Każda grupa musi mieć pełnoletniego przedstawiciela. W przypadku grup złożonych z osób niepełnoletnich 

przedstawiciel sprawuje opiekę nad grupą oraz odpowiada w za jej działania podczas trwania konkursu. 

4. Grupa dopingująca zagrzewa uczestników III Kieleckiego Półmaratonu w dniu 07 maja 2017 roku w godzinach 

od 10:00 do ostatniego zawodnika na trasie 21,097 km. 

5. Wszystkie chwyty dozwolone (bębny, perkusje, gitary, didżeje, muzyka, garnki, gwizdki, kolorowe przebrania, 

banery , okrzyki itp.) Grupa kibiców przyjmuje nazwę. Nazwa grupy kibiców musi być widoczna dla 

zawodników. 

6. Zabrania się stosowania rac świetlnych i petard i innych materiałów pirotechnicznych. 

7. Miejsce dopingu określa organizator biegu – do 01 maja 2017 roku. 

8. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 kwietnia 2017 roku do godziny 24:00. 

9. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres polmaraton@siebiega.com 

10. Zgłoszenie dostępne będzie na stronie www.siebiega.com 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że grupa zapoznała się z regulaminem konkursu 

oraz w pełni akceptuje jego treść. 

11. Drużyny mogą liczyć od 3 do 10 osób. 

12. O wyborze nagrodzonych i wyróżnionych zadecydują biegacze, którzy w 48h po zakończeniu biegu oddadzą 

głosy, wyznaczając przyznając najlepsze 3 miejsca. 

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu siedmiu dni od dnia półmaratonu. 

14. Dla zwycięskich grup organizator przewidział nagrody:  

- Miejsca I – III zostaną uhonorowane pucharami, dyplomami wraz z opiekunem. 

- Każda osoba z grupy zajętych miejsc I-II otrzymają bilet wstępu do kina. 

- Każda osoba z grupy zajętego miejsca III otrzyma bilet wstępu (2h) na basen do ośrodka Polanika. 

- Zwycięska drużyna otrzyma bon do wykorzystania w sklepie sportowym. 

- Wszystkie osoby biorące udział w konkursie dostaną pamiątkowy medal „sieKIBICUJE”. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O szczegółach współpracy chętnie 

opowiemy podczas spotkania.  

Z biegowym pozdrowieniem 

 Kamila Dudek 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy sieBIEGA 

Kontakt: polmaraton@siebiega.com || 509874324 


