
 
WIRTUALNY BIEG WEGAŃSKI 2020 

APENDYKS DO REGULAMINU 11 BIEGU WEGAŃSKIEGO 
 

Warszawa, 14 maja 2020 
 

I. Zmiana formuły Biegu i dostępne opcje wyboru dla opłaconych Zawodników 
 

Ze względu na sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy, a przede wszystkim wspólne 
bezpieczeństwo i zdrowie zawodników i wolontariuszy, realizacja Biegu Wegańskiego w klasycznej 
formule stała się niemożliwa. Z tego względu Organizator przygotował 4 możliwe opcje, do 
indywidualnego wyboru przez Zawodnika. 
 

1. Start w 11 Wirtualnym Biegu Wegańskim - „razem choć na dystans”.  
2. Przeniesienie opłaty startowej na 12-tą edycję, planowana data: 16.05.2021.  
3. Rezygnacja z udziału w 11 Biegu Wegańskim i zwrot 80% opłaty startowej. 
4. Przekazanie opłaty jako darowizny na rzecz działań Fundacji, ze szczególnym przeznaczeniem na 

wsparcie wybranych Schronisk dla Zwierząt w trudnej sytuacji finansowej 
 

Swój wybór  należy przesłać drogą mailową na adres: info@runvegan.pl, w terminach odpowiednio: 
- start w biegu wirtualnym: do 30.04.2020 
- w pozostałych przypadkach: do 30.06.2020 

 
W przypadku braku informacji o decyzji do 30.06.2020, za opcję wybraną przez Zawodnika przyjęte 
zostanie przeniesienie pakietu na rok 2021. 
 
 
II. Wirtualny Bieg Wegański  (dalej jako WBW) - zasady 
 
1. Opłata startowa 
Ceny pakietu startowego zostały utrzymane do 14.05.2020 na poziomie II stawki określonej w 
Regulaminie Biegu Wegańskiego tj.: 5km: 70 zł, 10 km: 90 zł, Bieg Dzieci: 40 zł 
 
2. W ramach pakietu WBW Zawodnicy otrzymają: 

- imienny numer startowy, do pobrania online i indywidualnego druku 
- zestaw maseczek Biegu (2 szt.) lub koszulkę techniczną “standard”, wysłane przesyłką 

pocztową 
- pamiątkowy medal, j.w. 
- ponadto, w przypadku opłaconego dodatkowego pakietu charytatywnego (20 zł) 

Zawodnik otrzyma pocztą pamiątkową bransoletkę 
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- ponadto, w przypadku opłaconej koszulki typu “premium” (89 zł), Zawodnik otrzyma 
pocztą koszulkę w wybranym rozmiarze 

 
Adres pocztowy do wysyłki pakietu należy przesłać na mail: info@runvegan.pl 
Wysyłka pakietów z medalami i upominkami nastąpi 19 maja, bezpośrednio po wydarzeniu. 

 
3. Numer startowy 
Swój numer startowy Zawodnik może sprawdzić na stronie: www.biegweganski.pl/ , tam też znajdzie 
się imienny numer startowy do pobrania i indywidualnego druku. 
 
4. Czas i miejsce startu, limit czasu 
Wspólny start wirtualny dla wszystkich dystansów odbędzie się 17 maja, niedz,, o 10.00. W 
przypadku, gdy ten termin nie jest możliwy, Zawodnik może pokonać wybrany przez siebie dystans w 
dniach 15-18.05 (pt-pon.), o dowolnej godzinie. Zatem godzina 10.00 w niedzielę to okazja do poczucia 
wspólnoty, ale finalny wybór należy do Was.💚 
 
Wybór miejsca startu i trasy należy  indywidualnie do każdego Zawodnika, z zachowaniem 
obowiązujących zasad dystansu społecznego. 
 
Limit czasu: bieg odbędzie się bez limitu czasu 
 
5. Dokumentacja startu 
Trasa i czas: print screen/ zdjęcie z aplikacji typu Endomondo lub zapis z zegarka lub plik z zapisem 
startu należy wysłać na info@runvegan.pl. Na materiale dokumentującym start powinna być widoczna 
data, dystans i czas. 
Otrzymane rezultaty będą sukcesywnie wprowadzane do systemu z wynikami na stronie b4sport.pl 
 
Równocześnie zapraszamy gorąco do przesyłania zdjęć dokumentujących Wasz bieg, wraz z lokalizacją 
miejsca startu i dystansu. Powstanie z nich album dokumentujący tę wyjątkową formułę 11 edycji Biegu. 
Ponadto na wydarzeniu FB możecie wstawiać zdjęcia samodzielnie, do czego również serdecznie 
zachęcamy. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/541407933068529/ 
 
Ze względu na brak możliwości realnego porównania wyników, nie przewiduje się rywalizacji między 
Uczestnikami, a co za tym idzie, ustalania zwycięzców poszczególnych dystansów. 
 
6. Zakup koszulek “standard” i zestawów maseczek poza pakietem 
Organizator przewiduje możliwość zakupu koszulek typu standard i zestawu maseczek, niezależnie od 
startu w wydarzeniu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: info@runvegan.pl 
 
7. Ku pamięci 
 
🍀  Przed wyjściem naładujcie  baterie w zegarku/ telefonie, aby mieć pełen zapis trasy. 🍀 
🍀  zadbajcie o nawodnienie przed i w trakcie biegu 
🍀  jeśli to Wasza premiera piątki/dyszki, warto poprosić kogoś o rowerowy support. Na wszelki wypadek:) 
🍀 Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie i obowiązujących przepisach dotyczących zakazu zgromadzeń 
oraz obowiązku maseczek w miejscach publicznych.  👑👑👑 
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ZESTAWIENIE PROJEKTÓW 

1. Maseczki/ zestaw 2 szt 
 

 
 

2. Koszulki techniczne z pakietu “standard”/ projekt 

 
 



3. Medal 

 
 

4. Numer startowy (do pobrania i samodzielnego druku) 
 

 


