
Pierwszy Bieg im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich 
16 października 2010, Ujście 

Dystans 6500m 

 

Cele i założenia biegu 

• Bieg organizowany jest w ramach projektu Starostwa Powiatowego w Pile „Biegaj z Nami 2010”. 

• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. 

• Promocja miasta Ujścia. 

• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród społeczności gminy Ujście i powiatu pilskiego. 

 

Organizatorzy 

 
Klub Sportowy „Unia” Ujście 

 

Patronat 

Patronat nad Biegiem sprawuje Burmistrz Ujścia Pan Henryk Kazana 

 

Termin i miejsce 

• Impreza odbędzie się w dniu 16 października 2010 roku (sobota) w Ujściu. 

• Start biegu głównego odbędzie się o godz. 11:00. Start z ulicy Noteckiej (teren przy remizie OSP) 

• Bieg zostanie przeprowadzony ulicami miasta Ujścia (w większości podłoże asfaltowe) 

• Trasa będzie oznaczona. 

• Przed biegiem głównym odbędą się biegi skrócone dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z 
gminy Ujście. Regulamin dotyczący tych biegów będzie rozesłany do szkół (załącznik nr 3). 

 

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia 

• Zawodnicy w dniu zawodów (tj. 16 października 2010) muszą mieć ukończone 16 lat. 

• Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. 
Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w 
biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność. 
Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 16 października 2010 nie osiągnęły 
jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców 
lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL (załącznik nr 2).  

• Każdy zawodnik w biurze zawodów wypełnia lub dostarcza podpisaną przez siebie kartę 
zgłoszeniową (załącznik nr 1) 

• Zgłoszenia można dokonywać w dniu imprezy w biurze zawodów godziny od 9:00 do 10:30. Biuro 
zawodów o godzinie 10:30 zostaje zamknięte. 

• Numery startowe wydawane będą po wypełnieniu karty zgłoszeniowej i okazaniu dokumentu 
tożsamości według kolejności zgłaszania się do biura zawodów odpowiednio od nr 1. 

• Zasady uczestnictwa i zgłoszenia do biegów dzieci będą rozesłane do szkół z gminy Ujście. 

• Wzór karty zgłoszeniowej i wzór oświadczenia rodziców jest dostępny jako załącznik do niniejszego 
regulaminu na stronie www.gimnazjumujscie.pl/orlik (od 11.10.2010r.) 

 

Klasyfikacja końcowa 



• Prowadzona będzie klasyfikacja zgodna z programem Starostwa Powiatowego w Pile „Biegaj z nami 
2010”. 

 
 
 
 
 

Nagrody 

• W biegu głównym przewidziane są nagrody pieniężne odpowiednio 400,-, 300,-, i 200,-zł – takie 
same dla mężczyzn i kobiet. 

• Dla najlepszych zawodników powiatu pilskiego przewidziane są puchary. 

• W biegach dla dzieci przewidziane są nagrody rzeczowe. 

• Przewidziane są również drobne upominki. 

• Premiowani będą również najlepsi zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. 

• Przewidziane są nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z gminy 
Ujście. 

• Po zakończeniu zawodów wśród wszystkich zawodników biegu głównego zostaną rozlosowane 
dodatkowe nagrody. 

 

Zasady finansowania 

• Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. 

• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

 

Postanowienia końcowe 

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

• Na starcie uczestnicy ustawiają się w sposób przypadkowy (nie będą wyznaczane strefy) 

• Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu. 

• Zawodnicy mają obowiązek podporządkowania się kierującym ruchem (policja, straż pożarna) i 
organizatorom zawodów. 

• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, szatnię, toalety.  

• Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek. 

• Organizatorzy zapewniają wodę na trasie biegu i przy mecie. 

• Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione 
podczas imprezy.  

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

Załączniki 

• Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa. 
• Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica dziecka niepełnoletniego. 

  



 

Karta zgłoszeniowa do Biegu im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich 

 

 

 

 

Oświadczam, że biorę udział w Biegu im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich na własną odpowiedzialność. Znane mi są 

warunki i skala trudności biegu. Oświadczam również, że nie będę wysuwał roszczeń do organizatora w przypadku kontuzji, 

urazów lub innych powikłań zdrowotnych, będących wynikiem mojego udziału w biegu. Oświadczam także, iż zapoznałem 

się z Regulaminem biegu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 Wszystkie dane będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby Biegu im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich i cyklu „Biegaj z nami 

2010”. 

Ujście, 16 października 2010 

 

Podpis zawodnika:……………………………………………………. 

 

 

 

Linki  
  

Nazwisko, imię  

Data i miejsce urodzenia  

Powiat  

Miejscowość  

Ulica, nr domu, mieszkania  

Kod pocztowy, poczta  

Brałem już udział w biegu z 

cyklu „Biegaj z nami 2010” 
 

           TAK                                                          NIE 

16 PAŹDZIERNIKA 2010

Przyznany NR startowy: 

 

 

Załącznik nr 1 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA DZIECKA NIEPEŁNOLETRNIEGO 

Ujście, 16 października 2010 

Wyrażam(y) zgodę na udział syna/córki .…..……………………………………………………………………………………..  

w Pierwszym Biegu im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich, który odbędzie się w Ujściu w dniu 16 

października 2010r. na trasie o długości 6500m. 

Oświadczam, iż syn/córka  nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu 

zawodach sportowych. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział syna/córki w Biegu im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich 

na własną odpowiedzialność. Znane mi są warunki i skala trudności biegu. Oświadczam również, że nie będę 

wysuwał roszczeń do organizatora w przypadku kontuzji, urazów lub innych powikłań zdrowotnych, będących 

wynikiem udziału mojego dziecka w biegu. Oświadczam także, iż zapoznałem się z Regulaminem biegu i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Wszystkie dane będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby Biegu im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich i cyklu „Biegaj z nami 2010” 

Czytelne podpisy rodziców (opiekunów prawnych): 

 

Nr pesel: ………………………………………………………………………..  Podpis: …………………………………………………………………………… 

Nr pesel: ………………………………………………………………………..  Podpis: …………………………………………………………………………… 

 


