
Regulamin 

I Biegu Grunwaldzkiego 09 Września 2017 – sobota 

Strona facebook  Militaria na Sportowo  

1. Cel biegu.  
 
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.  
- upowszechnienie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia wśród dzieci i dorosłych. 
- promocja działalności organizatorów Agencji Mienia Wojskowego Poznań i WKS Grunwald Poznań  
 
2. Organizator  
 
- Agencja Mienia Wojskowego Poznań.  
- WKS Grunwald Poznań. 
 
3.BIURO BIEGU I KONTAKT  
 
Telefon: +48 604 916541 
E-mail: bieggrunwald@gmail.com  
Dyrektor biegu: Olimpijczyk Grzegorz Gajdus  
- zgłoszenia:  bieggrunwald@gmail.com 
- pozostałe informacje: facebook Militaria na Sportowo  
 
4.Termin i miejsce  
 
- 09.09.2017r.  sobota  
 - biuro zawodów na terenie Wojskowego Zespołu Sportowego Poznań ul. Promienista 27 
- start i meta - boisko Wojskowego Zespołu Sportowego Poznań ul. Promienista 27 
- trasa biegu załącznik nr.1 
 
4. Program szczegółowy  
 
8:00 - otwarcie biura zawodów  
9:10 - oficjalne otwarcie imprezy 
9:15 - bieg przedszkolaka    100m  
9:20 - klasy I-III dystans     400m  (dziewczynki i chłopcy bez podziału na płeć) 
9:35 - klasy IV-VI dystans  800m  (dziewczynki i chłopcy bez podziału na płeć) 
10:30 - bieg główny  dystans  3,100km  
13:30 - dekoracja zwycięscy biegu głównego K i M(losowanie nagród z pośród uczestników biegu 
głównego) 
 

5. Warunki uczestnictwa 

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania. 
 
 - wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. 
 
 - dzieci oraz niepełnoletni zobowiązani są do posiadania zgody na udział w biegu od rodziców lub 
prawnych opiekunów z ich podpisem i nr. PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność 



rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze 
zawodów. 
 - podczas biegu głównego zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki, 
które otrzymają w biurze zawodów . 
 
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność . Przekazanie organizatorowi prawidłowo, 
wypełnianego formularza zgłoszeniowego, załącznik nr.2 oraz uczestnik rozważył i ocenił charakter i 
zakres, stopnia ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym  zagrożenie wypadkami  
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i start o 
charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował podjąć się to ryzyko.   
 
- uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz 
bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w 
tym Policji a także służbom zabezpieczającym trasę biegu z ramienia Organizatora pod ryzykiem 
dyskwalifikacji. 
 
- wyjazd na trasę biegu pojazdów  towarzyszących jest bezwzględnie zabroniony. 
 

6.POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

- wszyscy zawodnicy są zwolnieni z opłaty startowej  

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu  

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.  

- decyduje kolejność zapisów, na stronie internetowej limit uczestników w biegu głównym (200 miejsc). 
Zapisy dzieci (100 miejsc) i w biurze zawodów (50 miejsc) 

7.NAGRODY 

- organizator dla wszystkich uczestników biegu głównego (limit 200 miejsc) zapewnia pamiątkowy 
unikatowy medal. 

- klasyfikacja generalna: za miejsca I w kategorii kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary 

- wśród uczestników biegu Głównego zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe (ilość nagród zostanie 
ogłoszona do 08.09.2017r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr.1 

 

 

 

 



 



I Bieg Grunwaldzki 

Poznań, 09 Wrzesień  2017 r. 

........................................................................... 
 
czytelny podpis zawodnika/opiekuna prawnego 

Załącznik nr 2 

 

 
 

Nazwisko: 
Surname 

Imię:. 
F. name     

Data urodzenia: 
Birth date 

Płeć: 
Sex 

Miasto: 
City 

Kraj: 
Country 

 

Adres: 
Address 

Telefon kontaktowy: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kartę należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i pozostawić w biurze zawodów! 
Fill form clearly with big letters and leave it in the race office! 

 

 
 

Oświadczam, że: 
 

zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących w biegu udziału przez Organizatora zawodów. 
Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i 
telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. 
Podane dane są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie 
rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danych zawodów. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o 
rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania.  By submitting the present registration form I confirm having read and accepted the Rules of the competition. I consent that my personal data included in the 
registration form is processed for the needs of the events organized by the Organizator. 

 
 

DYSTANS: 100m  

DYSTANS: 400m    

DYSTANS: 800m    

DYSTANS: 3100m  

 

 

 


