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REGULAMIN  BIEGU  LEŚNIKA  

 
1. Organizator 
Nadleśnictwo Wielbark 
12-160 Wielbark, ul. Czarnieckiego 19 
tel.: (+48) 89 6218010, fax: (+48) 89 6218105 
e-mail: wielbark@olsztyn.lasy.gov.pl   
 
2. Miejsce zawodów: 
Teren Leśnictwa Wielbark. Zarówno mapa trasy biegu jak i mapa dojazdu są do pobrania ze strony 
Nadleśnictwa Wielbark:  http://wielbark.olsztyn.lasy.gov.pl/aktualnosci  
 
3. Termin zawodów: ( sobota ) 07 września 2013 roku 
 
4. Dystans: 10 km 
 
5. Cel imprezy: 

 Popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu 

 Promocja leśnictwa oraz walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Wielbark  
 
6. Program 

 09:00 Rejestracja uczestników i odbiór pakietów startowych 

 12:00 START BIEGU 

 14:00 Dekoracja zwycięzców biegu 
 
7. Informacja dla zawodników 

 Biuro zawodów, miejsce startu i mety – leśniczówka leśnictwa Wielbark ( ok. 3 km z 
Wielbarka w kierunku Jedwabna drogą nr 508, w lewo i przez most, na wysokości Szkółki 
Leśnej )  

 Trasa biegu – drogi leśne 

 Oznaczenie trasy – co jeden kilometr  

 Na trasie będą rozmieszczone 1 – 2 punkty z wodą w zależności od pogody 

 W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy, pamiątkowy medal, koszulkę, posiłek 
na mecie zawodów 

 KLASYFIKACJE: K/M – OPEN  

 Elektroniczny pomiar czasu  

 Organizator dopuszcza nordic walking, jednak bez możliwości oddzielnej klasyfikacji  
 

8. Uczestnictwo 
Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone. Dzieci i młodzież 
do lat 18 muszą posiadad pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.  
Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialnośd zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095).  
Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie 
wizerunku zawodnika przez Nadleśnictwo Wielbark w wydawnictwach i mediach.  
 
9. Opłata startowa: 10 zł do 25 sierpnia 2013 roku, po tym terminie -  20 zł   
 
Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przeznaczony na zakup wyposażenia szkolnego dla 
dzieci z mniej zamożnych rodzin z terenu Gminy Wielbark w ramach akcji „Tornister Pełen 
Uśmiechu”   
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Zbiórką opłat startowych zajmie się Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Św. Jana 
Nepomucena w Wielbarku służąc swoim kontem o numerze: 82 8838 1057 2008 0504 4394 0003  
 
W tytule przelewu należy wpisad: BIEG LEŚNIKA oraz imię i nazwisko zawodnika  
 
Wpłaty można dokonad przelewem na w/w konto do 05 września 2013 roku lub w dniu biegu w 
biurze zawodów.  
 
10. Zgłoszenia zawodników  

 Pod adresem: http://www.sts-timing.pl/bieglesnika/index.php 

 W biurze zawodów w dniu biegu  

 LIMIT – 250 zawodników  ( pierwszeostwo mają osoby, które dokonały opłaty startowej )  
 
Uwaga! Zawodnikom, którzy zgłoszą się po 01 września 2013 roku nie zapewniamy 
okolicznościowych koszulek oraz medali za uczestnictwo.  
 
11. Postanowienia koocowe 
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 
biegu – Nadleśnictwu Wielbark. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.  
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