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KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 
 

Regulamin wydarzenia: „Mikołajkowy bieg na szczyt” 

Organizator: 

 Organizatorem „Mikołajkowego biegu na szczyt” jest Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin 

Data i miejsce wydarzenia: 06.12.2022r. , godzina 15:30, Budynek Rektoratu UMCS 

Cele wydarzenia: 

• Propagowanie aktywności fizycznej wśród społeczności akademickiej  

• Przeprowadzenie rywalizacji sportowej w duchu mikołajkowym  

• Promocja KU AZS UMC Lublin 

• Integracja społeczności akademickiej 

Program wydarzenia: 

06.12.2022r. , godz. 15:30, Budynek Rektoratu, klatka północna. 

• 15:00 weryfikacja uczestników wydarzenia 

• 15:15 rozgrzewka uczestników na holu budynku Rektoratu 

• 15:30 start pierwszego uczestnika 

• 16:30 zakończenie zawodów 

Przebieg: 

• Start – parter budynku Rektoratu UMCS 

• Meta – 15 piętro budynku Rektoratu (300 schodów) 

Uczestnictwo: 

W „Mikołajkowym biegu na szczyt” mogą wziąć udział osoby, które: 

• wypełnią formularz zgłoszeniowy 

• zaakceptują regulamin wydarzenia 

• podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wziąć udział w wydarzeniu  i udziale  

w nim na własną odpowiedzialność 
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• odbiorą numer startowy 

Zapisy: 

• Odbywają się na podstawie formularza zmieszczonego na stronie https://azs.umcs.pl/bieg-na-

szczyt/ 

• Trwają od 28.11.2022 od godziny 12:00 do dnia 05.12.2022 do godziny 12:00 

• Limit osób 30  

Klasyfikacja: 

Klasyfikacja uczestników „Mikołajkowego biegu na szczyt” odbędzie się na podstawie 

manualnego pomiaru czasu. 

Świadczenia: 

• Każdy z uczestników otrzyma po zakończeniu biegu butelkę wody  

• W celu zapewnienia bezpieczeństwa co 3-4 piętra będzie zapewniony wolontariusz, a na 

mecie medyk 

Nagrody: 

• Trzy osoby, które uzyskają najlepsze czasy zostaną nagrodzone: 

1 miejsce - 

2 miejsce - 

3 miejsce -  

• Dla pozostałych uczestników przewidziane są pamiątkowe medale 

Zasady prywatności i RODO 

• Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego zdjęć z udziału w  „Mikołajkowym biegu na 

szczyt” w mediach społecznościowych KU AZS UMCS Lublin 

Ochrona danych osobowych 

• Administratorem danych osobowych Uczestników jest KU AZS UMCS Lublin 

• Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

przeprowadzenie wydarzenie. 
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