
REGULAMIN I BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI W BISZTYNKU 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w I Biegu Niepodległości w 

Bisztynku. 

1. Organizator 

Animatorzy kompleksu boisk „Orlik” w Bisztynku 

Współorganizatorzy:  

Urząd Gminy i Miasta w Bisztynku 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bisztynku 

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku 

2. Celem biegu jest: 

-Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej w formie biegowej 

-Wyłonienie zwycięzców w biegu 

- Uczczenie święta państwowego z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości 

-Integracja mieszkańców gminy Bisztynek 

 

3. Termin i miejsce biegu: 

Rozpoczęcie 10 listopada- o godz. 11:00 

Zakończenie 10 listopada- o godz. 14:40 

Miejsce startu i mety- bezpośrednia okolica Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku (trasy 

biegu będą przebiegać ulicami ścisłego centrum miasta). Bieg będzie miał charakter 

biegu ulicznego. 

4.Patronat honorowy: 

Burmistrz Bisztynka Pan Marek Dominiak 

II. INFORMACJE O BIEGU 

-bieg odbędzie się w kategoriach wiekowych: 



przedszkole- dystans ok. 200 metrów (dziecko + opiekun) 

I-III szkoły podstawowej (rocznik 2010 i młodsi)- dystans ok. 400 metrów 

IV-VI szkoły podstawowej (rocznik 2007-2009)- dystans ok. 600 metrów kobiety, 800 

metrów mężczyźni 

VII-VIII szkoły podstawowej (rocznik 2005-2006)- dystans ok. 800 metrów kobiety, 1000 

metrów mężczyźni 

Kategoria OPEN- dystans ok. 2000 metrów 

-podczas biegu będzie prowadzony pomiar czasu. 

-limit czasu ustala się na: pierwsze cztery kategorie wiekowe- 15 minut, kategoria OPEN- 

30 minut. Po upływie regulaminowego czasu zawodnicy nie będą sklasyfikowani. 

-podczas biegu istnieje możliwość ograniczonego ruchu kołowego, dlatego też bieg 

odbędzie się lewa stroną drogi, zgodnie z prawem o ruchu drogowym. 

III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

-za ukończenie biegu organizator przewiduje pamiątkowe medale dla pierwszych 200 

uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń w Biurze Zawodów). 

-za zajęcie lokat I-III medale bądź puchary, we wszystkich kategoriach wiekowych z 

podziałem na kobiety i mężczyzn. 

-dla zwycięzców w kategorii OPEN nagroda finansowa ufundowana przez Burmistrza 

Bisztynka Pana Marka Dominiaka. 

-na podstawie numerów startowych odbędzie się losowanie nagród rzeczowych dla 14 

uczestników. 

IV. UCZESTNICTWO I SPRAWY FINANSOWE 

-organizator biegu zapewnia pomoc medyczną na trasie biegu. 

-trasa biegu będzie zabezpieczona przez służby organizatora oraz Policje. 

-na trasie biegu nie będzie stanowisk nawadniających. 

-organizator zapewnia ubezpieczenie wszystkim uczestnikom biegu. 

-wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia się do BIURA 

ZAWODÓW, celem odebrania numeru startowego. Od godz. 10:00. 

-wszyscy uczestnicy biegu muszą podpisać deklarację dobrowolności uczestnictwa oraz 

braku przeciwwskazań lekarskich do tego typu aktywności fizycznej, w trakcie pobierania 



numeru startowego( w przypadku osób nieletnich, zobowiązani są do tego ich 

opiekunowie). 

-organizator nie zapewnia szatni do przebrania się i nie zabezpiecza depozytu dla 

chcących pozostawić rzeczy do przechowania. 

-uczestnicy godzą się na wykorzystanie i publikowanie zdjęć i wizerunku na potrzeby 

udokumentowania zaistniałego wydarzenia. 

-uczestnicy biorą udział w biegu na swoją odpowiedzialność. 

-przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

biegu. 

V. USTALENIA KOŃCOWE 

-biuro biegu znajdować się będzie w budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku i będzie 

czynne od godz. 9:00 do godz. 14:00. 

-bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

VI. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wysłanie maila na adres grzegorz.goszcz@wp.pl do 

dnia 05.11.2019 r. oraz w dniu biegu w Biurze Zawodów w budynku Bramy Lidzbarskiej 

w Bisztynku od godz. 10:00. Uczestnicy w wieku szkolnym mogą zapisać się w placówce 

oświatowej ( na terenie Gminy Bisztynek) u prowadzącego z nimi zajęcia nauczyciela 

wychowania fizycznego. Przy zapisywaniu należy podać: IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ 

URODZENIA.  
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