
Regulamin akcji „Pobiegnij Dychę za Dychę” 

 

 

1. Organizatorami akcji „Pobiegnij Dychę za Dychę” jest Fundacja Rozwoju 

Sportu w Lublinie z siedzibą przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin oraz Sklep 

Biegacza w Lublinie z siedzibą przy ulicy Północnej 6, 20-064 Lublin. 

2. Akcja polega na uczestnictwie w otwartych treningach biegowych dla 

mieszkańców Lublina organizowanych przez Sklep Biegacza w Lublinie, 

komunikowanych jako #SBRTlublin.  

3. Treningi odbędą się w każdy wtorek o godzinie 18:00. Zbiórka w Sklepie 

Biegacza przy ulicy Północnej 6. 

4. Osoby, które wezmą udział w 5 treningach bezpośrednio poprzedzających bieg 

z cyklu „Cztery Dychy do Maratonu” będą uprawnione do zakupu pakietu 

startowego na bieg w symbolicznej cenie 10 zł. 

5. Potwierdzeniem udziału w poszczególnych treningach będzie przybicie 

pieczątki przez osobę prowadzącą trening na specjalnej karcie promocyjnej. 

Karta promocyjną należy podpisać swoim imieniem i nazwiskiem.  

6. Otrzymanie pakietu startowego na dany bieg z cyklu „Cztery Dychy do 

Maratonu” za opłatą 10 zł w ramach akcji uzależnione jest od dokonania 

wcześniejszej rejestracji na bieg za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

dostępnego w serwisie zapisów „Pokochaj Bieganie w Lublinie” dostępnego na 

frslublin.pl bez uiszczania opłaty startowej. 

7. Pakiet startowy należy odebrać w Biurze Zawodów danego biegu okazując 

wypełniony pieczątkami kupon „Pobiegnij Dychę za Dychę” i uiszczając opłatę 

startową w wysokości 10 zł. Godziny pracy biura zawodów są każdorazowo 

określone w regulaminie danego biegu. 

8. Otrzymana karta promocyjna musi być podpisana imieniem i nazwiskiem jej 

posiadacza. 

9. Niedozwolone jest przekazywanie karty promocyjnej innej osobie pod rygorem 

utraty prawa do zakupienia pakietu startowego w promocyjnej cenie 10 zł. 

10. Pakiet startowy na bieg z cyklu „Cztery Dychy do Maratonu” zakupiony 

w ramach akcji nie podlega przepisaniu na inną osobę. 



11. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. 

Załącznik  nr 1 

Harmonogram treningów objętych akcją: 

NAZWA BIEGU 
DATA 

BIEGU 
TRENINGI OBJĘTE AKCJĄ 

Pierwsza Dycha do Maratonu 6.10.2019 

3.09.2019 

10.09.2019 

17.09.2019 

24.09.2019 

1.10.2019 

Druga Dycha do Maratonu 17.11.2019 

15.10.2019 

22.10.2019 

29.10.2019 

5.11.2019 

12.11.2019 

Trzecia Dycha do Maratonu 8/9.02.2020 

7.01.2020 

14.01.2020 

21.01.2020 

28.01.2020 

4.02.2020 

Czwarta Dycha do Maratonu  5.04.2020 

03.03.2020 

10.03.2020 

17.03.2020 

24.03.2020 

31.03.2020 

 


