
 

 

Aneks  
do  

Regulaminu Biegów w Szczawnicy 2020 
 

 
1. Informacje wstępne: 
• Aneks ten jest integralną częścią Regulaminu Biegów w Szczawnicy 2020 obowiązującego 

wszystkich zapisanych na wydarzenie uczestników. 
 
• W niniejszym Aneksie zebrane zostały punkty Regulaminu, które uległy zmianie w związku z 

wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce, a tym samym przełożeniem terminu wydarzenia.  
 
• Każdy zawodnik startujący w Biegach w Szczawnicy w nowym terminie -14 listopada 2020 - 

akceptuje niniejszy regulamin, jako Aneks do Regulaminu Biegów w Szczawnicy 2020 i zobowiązuje 
się do jego przestrzegania.  

 
3. Informacje podstawowe 
W ramach Biegów w Szczawnicy, uczestnicy mogą wybrać jedną z sześciu tras: 
▪ Hardy Rolling – 11 km 
▪ Chyża Durbaszka – 20 km 
▪ NOWA TRASA - 32 km  
▪ Wielka Prehyba – 43 km 
▪ Dziki Groń – 64 km 
▪ Niepokorny Mnich – 97 km 
 
4. Termin i miejsce wydarzenia: 
Biegi w Szczawnicy odbędą się 14 listopada 2020 roku w Szczawnicy. 
 
6. Szczegóły dotyczące poszczególnych dystansów: 
 
F) Nowa TRASA  
Dystans: 32 km  
Przewyższenie: +1500/-1500 m 
Termin: 14 listopada 2020 
Miejsce startu: Szczawnica 
Meta: Szczawnica 
Limit czasu: 8 h 
 
8. Zapisy:  
• W związku ze zmianą terminu wydarzenia każdy zarejestrowany uczestnik podejmuje decyzję w 

kwestii swojego udziału w wydarzeniu. 
• Decyzję należy podjąć do dnia 31 maja 2020 oraz zgłosić ją organizatorowi poprzez system 

zapisów dostępny pod adresem: www.zapisy.strefaprzygod.pl/zmiany-2020/ 
• W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt na adres: zapisy@biegiwszczawnicy.pl 
 
Dostępne są następujące opcje: 
 

A. Udział w wydarzeniu w nowym terminie (14 listopada 2020) na tej samej trasie. 

B. Udział w wydarzeniu w nowym terminie (14 listopada 2020), lecz na innej trasie niż 

pierwotnie wybrana.  

http://www.zapisy.strefaprzygod.pl/zmiany-2020/
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C. Udział w wydarzeniu w 2021 roku (termin: 24 kwietnia 2021). 

D. Przepisanie pakietu na inną osobę. 

E. Rezygnacja oraz zwrot 60% wpłaconej opłaty startowej. 

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji: 

 
A. Udział w wydarzeniu w nowym terminie (14 listopada 2020) na tej samej trasie. 

• Jest to opcja automatyczna i nie wymaga podejmowania żadnych działań. Każdy zawodnik, 

który nie podejmie działania w terminie do 31 maja 2020 zostanie automatycznie 

przeniesiony na nowy termin wydarzenia - 14 listopada 2020.  

• Jeśli ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju i decyzje władz RP o przedłużeniu 

zakazu organizacji wydarzeń sportowych,  Bieg w Szczawnicy nie odbędą się w listopadzie 

2020, każdy uczestnik ma prawo do przeniesienia swojej opłaty startowej na edycję 

wiosenną (24.04.2021) lub uzyskanie zwrotu 60% wpłaconej opłaty startowej. 

• Jeśli edycja listopadowa odbędzie się zgodnie z planem, ale uczestnik zdecyduje się 

zrezygnować z udziału, to do 31.08.2020 zapewniamy zwrot 50% opłaty startowej. Po tym 

terminie nie zwracamy już przeniesionej opłaty startowej. 

• Jednocześnie do 31.10.2020 możliwe jest odsprzedanie pakietu innej osobie. 

 
B. Udział w wydarzeniu w nowym terminie (14 listopada 2020), lecz na innej trasie niż 

pierwotnie wybrana.  

• Zmianę należy zgłosić w systemie zapisów www.zapisy.strefaprzygod.pl po zalogowaniu na 

swoje konto uczestnika. 

• Jeżeli uczestnik wybiera start na dystansie dłuższym niż pierwotnie wybrany (wyższa opłata 

startowa), powinien dopłacić różnicę wpisowego w terminie do 31 maja 2020. 

• Jeżeli uczestnik wybiera start na dystansie krótszym niż pierwotnie wybrany (niższa opłata 

startowa), otrzyma 60% różnicy w opłatach pomiędzy wybranymi dystansami.  

• Jeśli ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju i decyzje władz wydarzenie nie 

odbędzie się w listopadzie 2020, każdy uczestnik ma prawo do przeniesienia swojej opłaty 

startowej na edycję wiosenną (24.04.2021) lub uzyskanie zwrotu 60% wpłaconej opłaty 

startowej. 

• Jeśli edycja listopadowa odbędzie się zgodnie z planem, ale uczestnik zdecyduje się 

zrezygnować z udziału, to do 31.08.2020 zapewniamy zwrot 50% opłaty startowej. Po tym 

terminie nie zwracamy już przeniesionej opłaty startowej. 

• Jednocześnie do 31.10.2020 jest możliwe odsprzedanie pakietu innej osobie. 

 
C. Udział w wydarzeniu w 2021 roku (termin: 24 kwietnia 2021). 

• Zmianę należy zgłosić w systemie zapisów www.zapisy.strefaprzygod.pl po zalogowaniu na 

swoje konto uczestnika. 

http://www.zapisy.strefaprzygod.pl/
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• Opłatę startową uznajemy za uregulowaną, niezależnie od wysokości opłaty na danym 

dystansie w 2021 roku. (Przykład: jeśli opłata startowa na wydarzenie w 2021 roku będzie 

wyższa, uczestników przeniesionych z edycji 2020 taka zmiana nie obejmuje). 

• Jeśli uczestnik w późniejszym terminie zrezygnuje z udziału w wydarzeniu będzie mógł 

odzyskać 50% wpłaconej opłaty startowej do 28 lutego 2021. 

• W terminie najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem oficjalnych zapisów na edycję 2021, 

uczestnik może mailowo zgłosić chęć zmiany dystansu. Rozliczenia opłat startowych 

dokonujemy na bazie stawek z edycji 2020 w następujący sposób: 

o Jeżeli uczestnik wybiera start na dystansie dłuższym niż pierwotnie wybrany (wyższa 

opłata startowa), powinien dopłacić różnicę wpisowego w terminie do 7 dni przed 

rozpoczęciem zapisów na edycję 2021.  

o Jeżeli uczestnik wybiera start na dystansie krótszym niż pierwotnie wybrany (niższa 

opłata startowa), otrzyma 60% różnicy w opłatach pomiędzy wybranymi dystansami.  

• Jedocześnie do 10 kwietnia 2021 będzie możliwe odsprzedanie pakietu innej osobie. 

D. Przepisanie pakietu na inną osobę. 

• Zmianę należy zgłosić w systemie zapisów www.zapisy.strefaprzygod.pl po zalogowaniu na 

swoje konto uczestnika. 

• Do zmiany potrzebny jest adres e-mail nowego uczestnika, a nowy uczestnik musi mieć 

zarejestrowane konto w systemie zapisów (w prawym górnym rogu strony znajduje się 

przycisk „rejestracja”). 

• Jedocześnie do 31.10.2020 jest możliwe odsprzedanie pakietu innej osobie. 

E. Rezygnacja i zwrot 60% wpłaconej opłaty startowej. 

• Rezygnację należy zgłosić w systemie zapisów www.zapisy.strefaprzygod.pl, logując się na 

swoje konto uczestnika, wybierając stosowną opcję i podając numer konta do przelewu 

zwrotnego.  

 
10. Opłata startowa: 
▪ Opłata startowa na poszczególnych dystansach wynosi odpowiednio: 
 

➢ Nowa TRASA - 140 zł 
 
 
24. Wyposażenie obowiązkowe 
 
Nowa trasa 32 km: 
• numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do 

odczytania) oraz chip, 
• telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony 

roaming). 
• koc ratunkowy/folia NRC 
• pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub 

bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,5 litra, 
 

http://www.zapisy.strefaprzygod.pl/
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*Z dbałości o naturalne środowisko na punktach żywieniowych nie udostępniamy plastikowych 
kubków. 
 
 Wielka Prehyba: 
• numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do 

odczytania) oraz chip, 
• czołówka lub latarka 
• telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony 

roaming). 
• koc ratunkowy/folia NRC 
• pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub 

bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,5 litra, 
 
*Z dbałości o naturalne środowisko na punktach żywieniowych nie udostępniamy plastikowych 
kubków. 
 
  Dziki Groń: 
• numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do 

odczytania) oraz chip, 
• czołówka lub latarka 
• plecak lub pas biegowy/nerka, 
• pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub 
• bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,5 litra, 
• telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany 
• włączony roaming), 
• koc ratunkowy/folia NRC. 
 
*Z dbałości o naturalne środowisko na punktach żywieniowych nie udostępniamy plastikowych 
kubków. 
 
31. Postanowienia końcowe 
• W związku z organizacją wydarzenia w listopadzie, przewidujemy niewielkie zmiany w 

harmonogramie biegów. Zmianie ulegną godziny startów. Podyktowane jest to krótszym dniem i 
szybciej zapadającym zmrokiem. Szczegółowe informacje podamy do 20 kwietnia 2020 r. 

 


