
 

 

Aneks  
do  

Regulaminu Mini Biegów w Szczawnicy 2020 
z dnia 29.09.2020 

 
 
1. Informacje wstępne: 
• Aneks ten jest integralną częścią Regulaminu Mini 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 rodzic/opiekun zgłaszający swoje dziecko do udziału w Mini Biegach w Szczawnicy w nowym 

terminie - 15 listopada 2020 - akceptuje niniejszy regulamin, jako Aneks do Regulaminu Mini 
Biegów w Szczawnicy 2020 i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

 
4. Termin i miejsce wydarzenia: 
Mini Biegi w Szczawnicy odbędą się w formie gry terenowej do pokonania samodzielnie lub z 
rodzicami w dowolnym momencie od dnia 13. do 15. listopada 2020 roku w Szczawnicy. 
 
 
6. Zgłoszenia i opłata startowa:  
• W związku ze zmianą terminu wydarzenia rodzic lub opiekun każdego zarejestrowanego 

uczestnika podejmuje decyzję w kwestii jego udziału w wydarzeniu. 
• Decyzję należy zgłosić organizatorowi poprzez formularz dostępny pod adresem: 

http://mini.biegiwszczawnicy.pl/formularz-zmiany/ 
• W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt na adres: zapisy@biegiwszczawnicy.pl 
 
Dostępne są następujące opcje: 
 

A. Udział w wydarzeniu w nowym terminie (13.-15. listopada 2020 / piątek-niedziela). 

B. Udział w wydarzeniu w 2021 roku (termin: 25. kwietnia 2021 / niedziela). 

C. Rezygnacja oraz zwrot wpłaconej opłaty startowej. 

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji: 

 
A. Udział w wydarzeniu w nowym terminie (13.-15. listopada 2020). 

• Zmianę należy zgłosić za pomocą formularza: http://mini.biegiwszczawnicy.pl/formularz-

zmiany/. 

• Jest to opcja automatyczna, a więc, jeśli w formularzu nie zostanie zgłoszona żadna zmiana, 

zgłoszenia są automatycznie przenoszone na termin listopadowy. 

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

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

listopadzie 2020, każdy rodzic/opiekun ma prawo do przeniesienia opłaty startowej na edycję 

wiosenną (25.04.2021) lub uzyskanie zwrotu wpłaconej opłaty startowej. 
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• Jeśli edycja listopadowa odbędzie się zgodnie z planem, ale rodzic/opiekun zdecyduje się 

zrezygnować z udziału zgłoszonego uczestnika, to do 15.10.2020 zapewniamy zwrot 100% 

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 2021 roku (termin: 25. kwietnia 2021). 

• Zmianę należy zgłosić za pomocą formularza: http://mini.biegiwszczawnicy.pl/formularz-

zmiany/. 

• 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 100% wpłaconej opłaty startowej minus koszt przelewu (1,5 zł) do 28 lutego 2021. 

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

C. Rezygnacja i zwrot wpłaconej opłaty startowej. 

• Rezygnację należy zgłosić za pomocą formularza: 

http://mini.biegiwszczawnicy.pl/formularz-zmiany/ wybierając stosowną opcję i podając 

numer konta do przelewu zwrotnego.  

 

http://mini.biegiwszczawnicy.pl/formularz-zmiany/
http://mini.biegiwszczawnicy.pl/formularz-zmiany/
http://mini.biegiwszczawnicy.pl/formularz-zmiany/

