
BIEGACZA

PORADNIK

Bieg Pomocników św. Mikołaja



INFORMACJE OGÓLNE

1 km – trasa będzie oznaczona znakami pionowymi, co 500
metrów, start biegu o godz. 10:00. 
5 km – trasa będzie oznaczona znakami pionowymi, co 1
kilometr, start biegu o godz. 11:00. 

Data: 3 grudnia 2022 (sobota) 
Godzina startu wydarzenia: 09.30 
Miejsce: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przy ul. Agrykola
1, 

Dystans: 
a.

b.

Zawodników obowiązuje limit czasu: 
1 km - 45 min, 5 km - 90 min. 

 
Każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy

medal.
 

Po wydarzeniu na stronie biegu zostanie zamieszczona galeria zdjęć, 
z których kazdy uczestnik będzie mógł skorzystać.

Udział w BIEGIEM POMAGAM jest równoznaczny 
z zapoznaniem się i  akceptacją regulaminu biegu.

 
Regulamin biegu jest dostępny na:

https://terapeuci .org.pl/projects/biegiem-pomagam/



15:00 - 20:001 grudnia - czwartek

BIURO ZAWODÓW

Warszawa, ul. Białostocka 9
siedziba Stowarzyszenia Terapeutów

2 grudnia - piątek 15:00 - 20:00

Zapraszamy po odbiór 
pakietów startowych!



PAKIET STARTOWY

Pakiety można odbierać w BIURZE ZAWODÓW przy ul .
Białostockiej 9 w Warszawie 

(s iedziba Stowarzyszenia Terapeutów) .

Osoby zarejestrowane na bieg,  które są spoza Warszawy,  swój pakiet
mogą odebrać w dniu biegu w MIASTECZKU BIEGACZA w Biurze

Zawodów w godz.  0900 - 11 :00 .

W skład pakietu startowego wchodzą:  
-worek depozytowy,

-numer startowy z czipem oraz agrafki
-czapka Pomocnika św.  Mikołaja,  którą należy założyć na bieg,

-prezenty od Partnerów biegu.

Warunkiem wydania pakietu osobie trzeciej jest wypełnione
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU, które należy pobrać ze

strony biegu.  https://terapeuci .org.pl/projects/biegiem-pomagam/

Podstawą odbioru pakietu i  numeru startowego będzie okazanie przez
uczestnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu

tożsamości .  



09:30 

09:45

10:00

 Oficjalne rozpoczęcie 1' edycji 
"BIEGAM POMAGAM"

Rozgrzewka z Klubem Judo Arcus

START - 1 km

10:45 Rozgrzewka z Klubem Judo Arcus

11:00 START - 5 km

13:00  Oficjalne zakończenie I' edycji
"BIEGAM POMAGAM"

PROGRAM BIEGU

09:00 Otwieramy Miasteczko Biegacza

13:30 Zamykamy Miasteczko Biegacza



TRASA BIEGU



GDZIE NAS ZNALEŹĆ



MIASTECZKO BIEGACZA



MIASTECZKO BIEGACZA

Odbiór pakietów dla osób spoza Warszawy
Listy startowe\wyniki
Punkt obsługi biegacza

Depozyt można zostawić i odebrać po okazaniu
swojego nr startowego.
Prosimy o nie pozostawianie wartościowych
rzeczy w depozycie.

Punkt regeneracji oraz ciekawe atrakcje od
naszych Partnerów



DEPOZYT

Depozyt mieści się w Miasteczku Biegacza 
i jest czynny od godz. 09:00 do godz. 13:30.

 
 
 
 

Każdy zdeponowany worek zostanie oznaczony przez
numer startowy zawodnika. 

 
 

Worek można odebrać tylko na podstawie okazanego
numeru startowego. 

 
 

W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru
startowego, Organizator jest zwolniony z

odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 
 
 

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie
przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

 



WSPIERAMY

MŁODYCH

KONDYCJĘ  PSYCHICZNĄ

Bieg Pomocników św. Mikołaja


