
Elbląski Bieg Niepodległości 2017  
Bieg główny, Bieg Towarzyszący (3.333 m), Sztafety oraz Mały Bieg Niepodległości 

 
Regulamin 

 
 

I. ORGANIZATOR 
Urząd Miasta w Elblągu, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Stowarzyszenie Krzewienia Sportu EL Aktywni 
 
Partnerzy:                                                                                                               
 
Szkoła Podstawowa nr 16                                                                                                                            
 
Patronat medialny:  
 
II.CELE 
 
1. Aktywne uczczenie przez mieszkańców Święta Niepodległości,  
2.Propagowanie zdrowego stylu życia,  
3.Integracja mieszkańców miasta,  
4.Edukacja dzieci i młodzieży.  
 
 
III. TERMIN  I  MIEJSCE           
                                                                                                                               
11.11.2017 ( Sobota ), Elbląg, start i meta ul. Teatralna (obok placu Jagiellończyka)  
 
IV. PROGRAM IMPREZY 
 
Piątek  10.11.2017  
14.00-18.00   Wydawanie pakietów startowych – biuro zawodów 
 
Sobota 11.11.2017                                                                                                                                                        
09.00-13.00                 Wydawanie pakietów startowych – biuro zawodów 
około 10.55     Otwarcie zawodów 
11.00-12.30 starty do Małego Biegu Niepodległości – Enduro Kids (dzieci w wieku od 0 do 

13 lat) 
12.30 Nagradzanie uczestników Małego Biegu Niepodległości 
                                                                                                            
13:30     Start do Biegu Głównego, Biegu na 3.333m, oraz Sztafet  
14.15-15.15    Wydawanie posiłków dla zawodników                                                 
15.00     Dekoracja i nagradzanie zwycięzców biegu głównego, biegu towarzyszącego              
                                  oraz sztafet 
15:15    Losowanie nagród wśród uczestników biegu głównego, biegu na 3.333 m,  
                                  sztafet. 
15:45    Zakończenie zawodów.                      
         
 
 
 
 



 
V. DYSTANS  I  TRASA 
 
Trasa biegnie następującymi ulicami Elbląga – Teatralna (start i meta), Robotnicza, Rycerska, 
Tysiąclecia, Hetmańska, 12 lutego, Armii Krajowej (tzw. agrafka), 12 Lutego, Teatralna 
Bieg główny – 10.000 m 
Bieg towarzyszący – 3.333 m  
Sztafety – 3 x 3.333m (3 pętle) 
 
 
 
 
VI. BIURO ZAWODÓW 
 
1. Biuro zawodów będzie mieściło się w budynku MOSiR w Elblągu ul. Karowa 1 (lodowisko Helena) 
 
VI. DEPOZYT 
  
1. Miejsce do składania depozytów tylko dla zawodników będzie mieściło się w okolicach startu/mety 
przy ul. Teatralnej 
 
VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA 
 
1. Na pętli  przewidziany jest jeden punkt żywieniowy w okolicy mety, w którym dostępna będzie 
woda. Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz śmiecenia na trasie zawodów, w tym celu 
organizator wyznaczy strefy zrzutu, w których będzie można wyrzucić zużyte kubeczki, własne 
odżywki, żele itp. 
 
VIII. TOALETY PRZENOŚNE 
 
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety. 
 
IX. POMIAR CZASU 
 
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową. 
 
X. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE 
 
1. Klasyfikacje OPEN kobiet i mężczyzn w biegu głównym 
2. Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu głównym.         
3. Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn w biegu towarzyszącym 
4. Klasyfikacja OPEN w sztafetach 
5. Klasyfikacja OPEN w sztafetach rodzin. Uwaga: klasyfikowane będą tylko te sztafety, w których 
pobiegnie przynajmniej jeden z rodziców.                                                                                                                                
 
XI. NAGRODY 
 
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w  kategorii OPEN w biegu głównym 
otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody finansowe: 
I miejsce -  300 zł 
II miejsce – 200 zł 
III miejsce – 100 zł 
 
2. Ustala się następujące kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w biegu głównym: 
KM-20, 
KM-30, 
KM-40, 



KM-50, 
KM-60 
 
3. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w kategoriach wiekowych otrzymują 
pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe: 
I miejsce – 150 zł 
II miejsce – 100 zł 
III miejsce – 50 zł 
 
4. Nagroda w klasyfikacji OPEN wyklucza nagrodę w kategorii wiekowej. 
 
5. Pierwsze trzy sztafety otrzymają pamiątkowe statuetki.  
 
6. Pierwsze trzy sztafety rodzinne otrzymają pamiątkowe statuetki. 
 
7. Pierwsze trzy zawodniczki i zawodnicy w kategorii OPEN w biegu towarzyszącym otrzymują 
pamiątkowe statuetki. 
 
8. Każdy uczestnik biegu głównego i biegu towarzyszącego, wszyscy uczestnicy sztafet oraz dzieci i 
młodzież biorąca udział w Małym Biegu Niepodległości otrzymają na mecie pamiątkowy medal oraz 
posiłek regeneracyjny.  
 
 
 
XII. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1. W Biegu Głównym  mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone minimum 18 lat w dniu startu 
lub co najmniej 16 lat za zgodą rodziców.  
2. W biegu towarzyszącym oraz w sztafetach mogą biec osoby urodzone w 2003 i starsze. Osoby 
niepełnoletnie muszą się okazać pisemną zgodą na start od swoich rodziców lub prawnych opiekunów. 
 
XIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 
1. Trasa przebiegać będzie ulicami Elbląga, na których odbywać się będzie ograniczony ruch 
samochodowy. Trasa będzie oznaczona i oddzielona od ruchu samochodowego.  
2. W trakcie zawodów obowiązuje całkowity zakaz opuszczania trasy i wbiegania na pasy jezdni, nie 
będące częścią trasy. Wtargnięcie zawodnika na pasy jezdni, na których odbywać się będzie ruch 
samochodowy grozi dyskwalifikacją. 
3. W trosce o bezpieczeństwo uczestników imprezy Organizator zwraca się z prośbą o bezwzględne 
stosowanie się do uwag Policji, Straży Miejskiej oraz innych służb porządkowych. 
4. Limit czasu na ukończenie biegu głównego, towarzyszącego oraz sztafet wynosi 1,5 h. 
 
XIV. ZGŁOSZENIA 
 
1. Zgłoszenia do Biegu Głównego, biegu towarzyszącego oraz sztafet będą przyjmowane jedynie za 
pośrednictwem oficjalnej strony internetowej http://elektronicznezapisy.pl   
2.Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania Biegu Niepodległości 
3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na 
liście startowej.  
4. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. 
5. Ustala się łączny limit uczestników biegu (bieg główny + bieg towarzyszący + sztafety) w wysokości 
800 osób. 
UWAGA: W dniu zawodów nie będzie możliwości dopisania się do list startowych 
 
 
 
 



XV. WPISOWE  
 
1. W Biegu Głównym, Biegu Towarzyszącym i Biegu Sztafet obowiązuje opłata w 
wysokości 30zł od uczestnika w terminie do 02.11.2016r. Po tym terminie oraz w dniu 
zawodów opłata będzie wynosiła 50 zł. 
2. Niepełnoletni w Biegu Głównym, Towarzyszącym oraz Sztafetach płacą 20zł. 
3. Dzieci i młodzież biorąca udział w Małym Biegu Niepodległości – Enduro Kids wnosi    
    opłatę w wysokości 10 zł.  
4. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora. 
5. Wpłaty będą przyjmowane i rozliczane w systemie DotPay. W tytule przelewu prosimy wpisać: Bieg 
Niepodległości 2017, dystans, imię i nazwisko. 
6. Pakiet startowy zawiera: chip startowy, numer startowy, napój, batonik.                                                                                                       
7. Organizator wystawia faktury VAT na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty 
startowej na koncie. 
8. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie 
faktury w formie elektronicznej przez organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich 
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej 
(Dz.U. Nr 249, poz. 1661). 
 
 
XVI. WYNIKI 
 
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej www.elektroniczezapisy.pl  
 
XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Dane osobowe uczestników Elbląskiego Biegu Niepodległości 2017 będą przetwarzane w celach 
przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 
2. Dane osobowe uczestników Elbląskiego Biegu Niepodległości 2017 będą wykorzystywane zgodnie z 
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 
Biegu Niepodległości 2017 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą 
miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany 
będzie projekt. 
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 
rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych 
osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach 
handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o 
ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., 
Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w 
dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu 
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane 
zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, 
poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 
 
XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Niepodległości należy składać na piśmie wraz z 
uzasadnieniem do Organizatora na adres. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 82-300 Elbląg , ul. 
Karowa 1 z dopiskiem „Bieg Niepodległości 2017 – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 



przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą 
rozpatrywane. 
3. Reklamacje dotyczące  Elbląskiego Biegu Niepodległości 2017 Organizator rozpatrywać będzie w 
terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu Niepodległości  będzie ostateczna. 
 
XIX. UWAGI KOŃCOWE 
 
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 02.11.2016 o godz. 23:59. 
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów wyłącznie za okazaniem Karty 
zawodnika i Dokumentu Tożsamości ze zdjęciem. Karta zawodnika jest do pobrania ze strony 
na której można dokonać rejestracji na zawody tj. www.elektronicznezapisy.pl  
3.Zachęcamu zawodników do indywidualnego ubezpieczenia NW na udział w Biegu Niepodległości w 
dniu 11.11.2017  
4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną. 
5. Odbiór nagród  może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. 
6. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych lub innych niespodziewanych zdarzeń losowych 
takich jak powódź, grad, śnieżyce, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. 
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy lub zmiany formuły zawodów. 
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. 
10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy 
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 
za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 
 


