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Bieg Uniwersytetu Medycznego 2017 

30.09.2017 r. 

RaceBook 

 

Drodzy Biegacze! 

Z ogromną radością spotkamy się z Wami 

30 września 2017 r. w Miasteczku Biegowym 

podczas 3. Biegu Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa, 

jakie otrzymaliśmy po ubiegłorocznych zawodach.  

O Wasz komfort zadba ponad 100 

wolontariuszy, których rozpoznacie po niebieskich 

koszulkach. Będą służyć Wam swoją pomocą. 

 

Nad bezpieczeństwem będzie czuwać 

partner Biegu – Komenda Miejska Policji. 

Zarówno w Miasteczku, jak i na trasie policjanci, 

straż miejska, straż pożarna, wojsko oraz ratownicy medyczni zadbają o bezpieczny przebieg 

zawodów.  
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Niezbędnik zawodnika BUMWRO2017: 

 

Tak jak w ubiegłym roku Miasteczko Biegowe będzie zlokalizowane na terenie 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213. Biuro Biegu znajduje się w 

Audytorium im. Jana Pawła II.  50 metrów na południe od wejścia do szpitala. 

 

 

Pakiet startowy można odebrać tylko na podstawie dowodu osobistego lub paszportu! 

Aby usprawnić wydawanie pakietów, odnajdź się na liście startowej i podaj swój numer w 

Biurze Biegu.  

Organizator zapewnia agrafki do przypięcia numeru startowego. Każdy zawodnik będzie 

zobowiązany do podpisania (wydrukowanego wcześniej lub otrzymanego w Biurze Zawodów) 

oświadczenia dla zawodników o starcie na własną odpowiedzialność, prawdziwości danych 

osobowych oraz znajomości regulaminu. 

 

W dniu zawodów zachęcamy do wcześniejszego przybycia na teren Miasteczka Biegowego z 

uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych. 
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Zapraszamy również do zakupu technicznej 

koszulki BUMWRO2017 firmy Brubeck. Koszulka 

(do wyczerpania zapasów) będzie do nabycia w 

Biurze Biegu. 

 

 

 

 

 

Warto też prześledzić trasę biegu, mapa i film dostępne na stronie BUMWRO2017: 

www.bieg.umed.wroc.pl 

 

 

Trasa biegu dla dzieci to pętla 400m widoczna na mapce: 

 

 

 

 

 

http://www.bieg.umed.wroc.pl/
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Informacje dla rodziców 

 

Zawody Waszych dzieci zostaną rozegrane tak samo jak zawody dorosłych. Dzieci otrzymają 

numery startowe z chipem, który umożliwi sprawdzenie wyników indywidualnie dla każdego 

biegacza. Na mecie, tak samo jak w zawodach dorosłych, otrzymają pamiątkowy medal. 

Bardzo ważne! W zawodach mogą wziąć udział tylko zawodnicy zarejestrowani przez rodziców 

na stronie biegu www.bieg.umed.wroc.pl (tak samo robią wszyscy dorośli startujący w tym 

biegu). Przygotowanie takich zawodów kosztuje, dlatego i od Was pobierzemy opłatę startową 

w wysokości 10 zł. Pieniądze przekazujemy na cel charytatywny. Cały proces warto 

przedstawić i wytłumaczyć dzieciom. Dorośli, którzy nie startują w zawodach sportowych, 

często nie mają wiedzy dotyczącej ich organizacji. Chcemy, żeby start Waszych dzieci miał 

także element edukacyjny, przygotowujący do udziału w zawodach sportowych. 

 

Podczas rozgrywanych Biegu Uniwersytetu Medycznego przeprowadzona zostanie 

zbiórka pieniędzy w ramach akcji “Pomóż Darii Usłyszeć”. Za zebrane pieniądze planujemy 

zakupić implant słuchowy dla Darii.  

Wpłaty darczyńców z opisem: „Biegamy-pomagamy” należy wpłacać na konto Fundacji Biegaj 

dla Zdrowia: adres: ul. Cesarzowicka 38, 52-408, Wrocław, nr konta – Raiffeisen Bank Polska 

S.A.: 21175000120000000029151717  

 

 

 

http://www.bieg.umed.wroc.pl/
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Harmonogram Biegu Uniwersytetu Medycznego 2017 

 

29.09.2017 (piątek) 

16:00 Otwarcie Biura Biegu (wydawanie pakietów startowych i pakietów rozszerzonych, 

rejestracja zawodników w miarę wolnych miejsc). 

20:00 Zamknięcie Biura Biegu 

 

30.09.2017 (sobota) 

07:00 Otwarcie Biura Biegu (wydawanie pakietów startowych i pakietów rozszerzonych, 

rejestracja zawodników w miarę wolnych miejsc) 

09:00 Zamknięcie Biura Biegu 

09:30 Oficjalne otwarcie Biegu Uniwersytetu Medycznego 2017 

09:45 Rozgrzewka (prowadzenie Paweł Rańda - ambasador BUMWRO2017) 

10:00 Start Biegu Uniwersytetu Medycznego 

11:30 Zamkniecie trasy biegu, ceremonia Przywitaj Fit 

11:45 Start zawodów BUMkids na dystansach 400, 800 i 1200 metrów 

12:30 Ceremonia medalowa BUMWRO 2017 oraz BUMkids 

14:00 Zakończenie Biegu Uniwersytetu Medycznego 2017 
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Parking 

Do Państwa dyspozycji oddane zostaną miejsca parkingowe zlokalizowane przed 

budynkiem Wydziału Farmaceutycznego oraz w okolicy Miasteczka Biegowego. Wolontariusze 

Biegu wskażą Państwu wolne miejsca do zaparkowania. Liczba miejsc parkingowych jest 

ograniczona. Wjazd na Parking Miasteczka Biegowego zostanie zamknięty o godzinie 8:45. 

Wjazd przed budynkiem Wydziału Farmaceutycznego do wyczerpania wolnych miejsc. Przy 

parkowaniu przed budynkiem Wydziału Farmaceutycznego należy zwrócić uwagę na wspólny 

wyjazd i pierwszeństwo będących w akcji karetek Pogotowia Ratunkowego. Darmowy parking 

dostępny jest tylko w 2 wskazanych miejscach. Pozostałe miejsca parkingowe na terenie 

szpitala są płatne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy doskonałych wyników, wspaniałych sportowych wrażeń i dobrej zabawy!!! 
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