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REGULAMIN XI WĘGROWSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada 2018 r. 
 

I.ORGANIZATOR 

Organizatorami XI Węgrowskiego Biegu Niepodległości są Miasto Węgrów, Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Stowarzyszenie Edukacyjne „Nauka- Rozwój”. 

 

II. PATRONAT 

1. Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Węgrowa pana Krzysztofa Wyszogrodzkiego. 

 

III. CELE 

1. Upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

2. Promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. 

3. Promocja Węgrowa. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE  

1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 roku w Węgrowie. 

2. Start biegów nastąpi o godzinie 12.45 przy Urzędzie Miejskim w Węgrowie. 

3. Długość tras: 150 m, 600 m, 900 m, 1,5 km i 5 km. 

4. Dokładne trasy biegu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gimnazjum.wegrow.pl oraz 

www.wegrow.com.pl Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany tras, o czym poinformuje 

Uczestników, zamieszczając nowe trasy na stronie www.gimnazjum.wegrow.pl oraz  

www.wegrow.com.pl Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i 

zobowiązań. 

 

V. UCZESTNICTWO 

1. Zgłoszenia do XI Węgrowskiego Biegu Niepodległości przyjmowane będą w formie 

elektronicznej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie  

http://zapisy.domtel-sport.pl/xi-wegrowski-bieg-niepodleglosci-v2762.pl.html  

Zgłoszenia elektroniczne zostaną uruchomione 8 października 2018 r. Przyjmowane będą do  

8 listopada 2018 r. do godziny 23:59:59. Liczba uczestników biegu jest ograniczona do 300. 

W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu w Biurze Zawodów 

11 listopada 2018 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00. 

  W dniu biegu uczestnicy mają obowiązek zgłoszenia się z dokumentem tożsamości do Biura 

Zawodów, by podpisać kartę zgłoszeniową. Każda osoba po podpisaniu karty zgłoszeniowej 

otrzymuje numer startowy z chipem służący do ustalenia kolejności wbiegających na metę.  

  Podpisując kartę, uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu. 

Organizatorzy nie zapewniają biorącym udział w biegu ubezpieczenia zdrowotnego, na życie,  

nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesionych obrażeń, śmierci lub 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z udziałem w imprezie.  

2. Organizator zapewnia koszulki pierwszym 250 biegaczom, którzy podpiszą kartę zgłoszeniową  

w dniu zawodów i odbiorą numer startowy. 

http://www.gimnazjum.wegrow.pl/
http://www.wegrow.com.pl/
http://www.gimnazjum.wegrow.pl/
http://www.wegrow.com.pl/
http://zapisy.domtel-sport.pl/xi-wegrowski-bieg-niepodleglosci-v2762.pl.html
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  3. Prawo uczestnictwa w biegu mają dzieci od 3 roku życia, młodzież i osoby dorosłe. 

  4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia zgody na udział w biegu 

podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna. Celem usprawnienia zapisów osób niepełnoletnich 

możliwe jest pobranie druku ze stron internetowych: www.gimnazjum.wegrow.pl lub 

www.wegrow.com.pl 

  5. Dzieci startujące w kategorii od 3 roku życia zapisują się w Biurze Zawodów w dniu biegu  

w godzinach 10.00 – 12.00.  W tej kategorii nie ma zapisów elektronicznych. 

  6. Uczestnik będzie zdyskwalifikowany, jeśli: 

- nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

- poda nieprawdziwe dane, 

- skróci obowiązującą długość trasy, 

- wystartuje w kategorii niezgodnej z jego wiekiem, 

- pojawi się na starcie biegu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków psychoaktywnych. 

 

V. TERMIN, MIEJSCE, GODZINY STARTU, TRASA BIEGU 

1. Bieg odbędzie się 11 listopada 2018 r. w Węgrowie. 

2. Start i meta wyznaczone są na Rynku Mariackim w Węgrowie.  

3. Uczestnicy będą startować w następującej kolejności:  

12.45  –  dzieci od 3 roku życia - długość trasy 150 m; 

13.00  –  uczniowie klas I-III szkoły podstawowej (dziewczynki, chłopcy)  - długość  trasy 600 m; 

   13.20  – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej (dziewczynki, chłopcy)  - długość  trasy 900 m; 

   13.40 – uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz  III klasy gimnazjum (dziewczęta, 

chłopcy)  - długość trasy 1,5 km; 

14.00 – młodzież od 16 roku życia (szkoły ponadgimnazjalne), oraz dorośli (kobiety, mężczyźni)  

- długość  trasy 5 km. 

4. Bieg odbędzie się zgodnie z opublikowaną mapą, na której zaznaczone są trasy.  

5. Nad bezpieczeństwem uczestników na trasach czuwać będą: policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, 

harcerze i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. 

 

VI. BIURO ZAWODÓW 

1. Biuro zawodów będzie znajdować się na Rynku Mariackim w Węgrowie. Biuro będzie czynne w 

dniu biegu od godz. 10.30 do zakończenia biegu.  

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników biegu (imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, narodowość, miejscowość 

zamieszkania, numer telefonu kontaktowego) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia biegu, 

wyłonienia zwycięzców, wręczenia medali i pucharów. 

  2. Zapisując się do udziału w biegu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz 

udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, 

w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, 

wykorzystania do promocji i organizacji Węgrowskiego Biegu Niepodległości.  

 

http://www.gimnazjum.wegrow.pl/
http://www.wegrow.com.pl/
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3. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyłącznie na potrzeby XI Węgrowskiego Biegu 

Niepodległości. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy. 

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału, w związku z udziałem  

w biegu, obejmuje także publikację wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia 

i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

 

 

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą elektroniczne wyniki pomiaru czasu zatwierdzone przez 

komisję regulaminową. 

2. Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla kategorii: 

- dzieci od 3 roku życia, 

- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej (dziewczynki, chłopcy), 

- uczniowie klas IV –VI szkoły podstawowej (dziewczynki, chłopcy), 

- uczniowie klasy VII - VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum (dziewczęta, chłopcy), 

- młodzież od 16 roku życia (szkoły ponadgimnazjalne), dorośli (kobiety, mężczyźni), 

3. Uroczyste wręczenie pucharów i medali oraz nagród dla najmłodszego i najstarszego uczestnika 

biegu zaplanowane jest po zakończeniu biegu w każdej kategorii. Szczegóły zostaną podane w dniu 

biegu w komunikacie organizacyjnym. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kontakt do organizatorów: tel. 25 792 23 31,  25 792 25 99, 

wegrowskibiegniepodleglosci@gmail.com 

2. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu. 

3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu.   

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni w dniu biegu. 

5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatorów biegu oraz na 

Facebooku szkoły.  

6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp. oraz biegu ze 

zwierzętami. Niedopuszczalne jest  zabieranie dzieci na bieg dorosłych uczestników. Niedozwolone 

jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.  Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z 

trasy.  

   7. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części 

koszulki. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru lub 

jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.  

8. We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decydują organizatorzy biegu, którym przysługuje 

wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu. 
 


