„Ready Steady GO….Leon” – II bieg charytatywny dla Leona – Fundacja Iskierka

Termin: 22.08.2022-28.08.2022
Organizator: LB Maciej Zub
Patron: Fundacja Iskierka
REGULAMIN BIEGU
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji II Biegu Charytatywnego „Ready Steady GO….Leon”,
zwanego dalej Biegiem.
2. Cele Biegu:
· pozyskanie środków na rehabilitację Leona Zub;
· popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej
3. Organizatorem Biegu jest firma LB Maciej Zub
zwani dalej: Organizatorem.
4. Bieg ma formułę wirtualną i organizowany jest na zasadach przyjacielskich czyli biegniecie dla siebie, dla
swojego zdrowia i nikt Was nie będzie kontrolował.
5. Dystans biegu wynosi min. 1 km max. nieograniczony
6. W biegu wirtualnym biorą udział osoby, które się zarejestrowały, wniosły opłaty startowe
Opłatę za uczestnictwo należy dokonać na zbiórkę siepomaga.pl:
https://www.siepomaga.pl/leon-zub
temat: Biegam dla Leona, imię i nazwisko uczestnika biegu
7. Bieg realizujemy od 22.08.2022 do 28.08.2022 o dowolnej porze dnia i nocy.
Dopuszczone formy to również spacer, nordic walking, marszobieg itp.
8. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom w formie elektronicznej niezależnie od pokonanego
dystansu.
9. Cena pakietu startowego to min. 40 zł
- pakiet zawiera: numer startowy
10. Pakiety startowe przekazywane będę nie później niż tydzień przed rozpoczęciem w poniższych opcjach
- odbiór osobisty na terenie Warszawy – po uprzednim umówieniu się z organizatorem
- wysyłka kurierem
11. Dla uczestników którzy pokonają największy dystans przewidziane są małe nagrody
12. Finał biegu odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie z uczestnictwem Leona i przyjaciół w dniu
28.08.2022r.

13. Wirtualny bieg na charakter pomocowy i całość opłaty za pakiety startowe przeznaczany jest na
rehabilitację Leona Zub.
14. Jak potwierdzić swój udział – podziel się z nami swoim zdjęciem wrzucając go na swój profil
społecznościowy z oznaczeniem #leonowebieganie #LeoonTeam #GOLeon
15. Historię Leona można poznać odwiedzając stronę:
- Fundacja Iskierka: https://fundacjaiskierka.pl/podopieczni/leon-zub-z-warszawy/
- Facebook: https://www.facebook.com/leoonteam - zapraszamy do naszego TEAMu 
- SięPomaga: https://www.siepomaga.pl/leon-zub
16. Kontakt do organizatora:
Maciej Zub
Tel. 602670799
Natalia Zub
Tel. 606939209
Mail: leonowebieganie@gmail.com

