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Regulamin Sztafety Pamięci Śladami Bronisława Malinowskiego Rulewo – 

Grudziądz/Olimpia – Rulewo  27.06.2021 r. 

 

I .Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem Sztafety Pamięci Śladami Bronisława Malinowskiego Rulewo – 

Grudziądz/pomnik Bronisława Malinowskiego przy Stadionie Olimpii – Rulewo; jest Komitet 

Organizacyjny przy Urzędzie Gminy Warlubie powołany przez Annę Ośko – pełniącą funkcję 

Wójta Gminy Warlubie. 

2. W dalszej części niniejszego Regulaminu Sztafeta Pamięci Śladami Bronisława 

Malinowskiego w skrócie będzie nazywana: Sztafetą.  

 

II. Cele 

 

1. W związku z przypadającymi w tym roku: okrągłą rocznicą 70 urodzin, a także 40 rocznicą 

śmierci wybitnego mieszkańca Gminy Warlubie, sportowca i olimpijczyka Bronisława 

Malinowskiego, rok 2021 został ogłoszonym Rokiem Pamięci Bronisława Malinowskiego.  

Jednym z organizowanych wydarzeń jest Sztafeta Pamięci Śladami Bronisława Malinowskiego. 

 

III. Termin i miejsce, informacje podstawowe 

  

1. Sztafeta odbędzie się w dniu 27.06.2021 r., start o godz. 11:00 przy bramie Hotelu Hanza 

Pałac w Rulewie.  

2. Trasa sztafety została wyznaczona na odcinku: Rulewo – start przy bramie Hotelu Hanza 

Pałac w Rulewie – Buśnia – Grupa – Dragacz – Most im. Bronisława Malinowskiego 

 – Grudziądz: ul. Portowa, na rondzie z Aleja 23 Stycznia w prawo – Małogroblowa – Planty  

– Marszałka Ferdynanda Focha – Bronisława Malinowskiego – pomnik Bronisława 

Malinowskiego przy Stadionie Olimpii Grudziądz – powrót tą samą trasą. 

3. Sztafeta będzie się odbywała przy nieograniczonym ruchu kołowym! 

4. Na odcinkach gdzie są dostępne ciągi komunikacyjne piesze lub pieszo – rowerowe, 

uczestnicy sztafety, są zobowiązani do poruszania się po nich.  

 

IV. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa  

 

1. W Sztafecie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia.  

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Sztafecie tylko pod opieką osoby dorosłej. 

 W przypadku, jeśli to nie będzie rodzic lub opiekun prawny, wymagane jest dostarczenie 

pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą 

odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika. 

3. Każda Drużyna uczestnicząca w sztafecie musi składać się z 5 osób.  

4. W Sztafecie może wziąć udział 38 Drużyn. 



2 
 

5. Każda drużyna ma do przebiegnięcia odcinek ok 1 km w szacowanym czas 10 min,  

(czas może nieznacznie ulec skróceniu lub wydłużeniu). Następnie przekazuje pałeczkę 

kolejnej drużynie. 

6. UWAGA !  

a) TYLKO I WYŁĄCZNIE JEDNA OSOBA Z 5 - OSOBOWEJ DRUŻYNY JEST ZOBOWIĄZANA 

DOKONAĆ ZAPISU NA PRZEBIEGNIĘCIE WYBRANEGO KILOMETRA SZTAFETY. 

Zapisy prowadzone są na stronie https://wbtiming.pl/SztafetaBronka2021  

b) Następnie, niezwłocznie, we wiadomości prywatnej Profilu Facebook/ 

https://www.facebook.com/RokBronka, ewentualnie we wiadomości sms pod numerem 

telefonu 570 022 665 reprezentant drużyny zobowiązany jest podać informację o tym, który 

kilometr wybrał oraz skład (imię i nazwisko) drużyny.  

Tylko taka forma zapisu uczestnictwa w Sztafecie jest poprawna i gwarantuje udział w niej 

wszystkich uczestników.  

7. Drużyny biegną w zwartej grupie. Sugeruje się, aby drużyny dobierały się podobnym 

tempem biegu. Przekazanie pałeczki jest możliwe dopiero wówczas, gdy cała drużyna 

dobiegnie do miejsca przekazania pałeczki kolejnej zmianie.  

8. Każda drużyna i każdy uczestnik sztafety mogą przebiec w Sztafecie tylko 1 km. 

Niedozwolone jest wielokrotne zapisywanie się na przebiegnięcie innych odcinków Sztafety. 

Organizatorom zależy, aby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w Sztafecie.   

9. W dniu Sztafety każdy kilometr będzie wyraźnie oznaczony więc w tych miejscach startują 

poszczególne drużyny. 

Rozpiska przekazania pałeczki na poszczególnych kilometrach wraz z szacunkowym czasem: 

 

Drużyna 1/ 11:00 – 11:10; 0 – 1km start z pod bramy Hotelu Hanza Pałac w Rulewie 

Drużyna 2/ 11:10 – 11:20; 1 – 2 km – droga nr 391 za miejscowością Rulewo, przy słupku 

drogowym z cyfrą 8  

Drużyna 3/ 11:20 – 11:30;  2 – 3 km – droga 391 na wjeździe do miejscowości Buśnia, tuż obok 

zielonej tablicy nazwą miejscowości (Buśnia)                                    

Drużyna 4/ 11: 30 – 11:40;  3 – 4 km  - centrum wsi Buśnia przy Remizie Strażackiej 

Drużyna 5/  11:40 – 11:50;   4 – 5 km – droga 391, przy słupku drogowym z cyfrą 7 

Drużyna 6/ 11:50 – 12:00, 5 – 6 km – droga 272, kilkaset metrów za rozlewiskiem Piła Młyn, 

przed wiaduktem przy słupku drogowym z cyfrą 7 

Drużyna 7/ 12:00 – 12:10; 6 – 7 km – droga 272,  tuż za wiaduktem, przy słupku                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

drogowym z cyfrą 9  

Drużyna 8/ 12:10 – 12:20; 7 – 8 km – droga 272, przed miejscowością Grupa, w lesie, przy 

słupku drogowym z cyfrą 9  

Drużyna 9/ 12:20 – 12:30; 8 – 9 km – droga 272, na początku miejscowości Grupa, tuż za 

szutrową drogą wjazdową na osiedle „Madera”, przy słupku drogowym z cyfrą 9 

Drużyna 10/ 12:30 – 12:40; 9 – 10 km – droga 272, tuż za skrętem w ul. Szkolną, przy słupku 

drogowym z cyfrą 9  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwbtiming.pl%2FSztafetaBronka2021%3Ffbclid%3DIwAR29UJrh6bTPUCQqbOX26aapyul1Ln8Vp8p-javGDQlI4boT6u1f4OD5sK0&h=AT1ioPeUG_1CWXRT2AqJEstgDpAj5U_MximBe4n5QjzeVrmsannaMb-c6G1Pa63VI9PpcaOKWiuc_DFdKYu9JDP9fbxeezvJjyOHv7dNjXqMUsauI30hh3_7LRM7vXgdy-4PYg
https://www.facebook.com/RokBronka
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Drużyna 11/ 12:40 – 12:50; 10 – 11 km – droga 272, za przejazdem kolejowym, na ścieżce 

pieszo- rowerowej, na wysokości słupka drogowego z cyfrą 9 

Drużyna 12/ 12:50 – 13:00; 11 – 12 km – na wjeździe do Dolnej Grupy, tuż przez zakrętem i 

zieloną tablicą z nazwą miejscowości, na wysokości słupka drogowego z cyfrą 9 

Drużyna 13/ 13:00 – 13:10; 12 – 13 km – droga nr 16, chodnik pieszo – rowerowy, za 

rondem, tuż obok mostku nad ciekiem wodnym 

Drużyna 14/  13:10 – 13:20; 13 – 14 km – droga nr 16, chodnik pieszo – rowerowy, most nad 

rzeką Mątawa  

Drużyna 15/ 13:20 – 13:30; 14 – 15 km – droga nr 16, Dragacz tuż przed przejściem dla 

pieszych naprzeciw Urzędu Gminy Dragacz, kolejna zmiana przechodzi na drugą stronę 

jezdni, 

Drużyna 16/  13:30 – 13:40; 15 – 16 km – droga nr 16, tuż przed mostem na Wiśle imieniem 

Bronisława Malinowskiego 

Drużyna 17/ 13:40-13:50; 16 – 17 km – droga nr 16, tuż za mostem na Wiśle imieniem 

Bronisława Malinowskiego 

Drużyna 18/ 13:50 – 14:00; 17 – 18 km – ul. Portowa na wysokości firmy Boats, w pobliżu 

budynku SKALA 

Drużyna 19/ 14:00 – 14:10; 18 – 19 km – Planty za skrzyżowaniem ul. Marii Skłodowskiej- Curie 

z Sienkiewicza przy Bar Gabi 

Drużyna 20/ 14:10 – 14:20; 19 – 20 km – Pomnik Bronisława Malinowskiego przed Bramą 

Olimpii Grudziądz przy ulicy Malinowskiego 

Drużyna 21/ 14:20 – 14:30; 20 – 21 km - Planty za skrzyżowaniem ul. Marii Skłodowskiej- Curie 

z Sienkiewicza przy Bar Gabi 

Drużyna 22/ 14:30 – 14:40; 21 – 22 km - ul. Portowa na wysokości firmy Boats, w pobliżu 

budynku SKALA 

Drużyna 23/ 14:40 – 14:50; 22 – 23 km –– droga nr 16, przed mostem na Wiśle imieniem 

Bronisława Malinowskiego 

Drużyna 24/ 14:50 – 15:00; 23 – 24 km – droga nr 16, za mostem na Wiśle imieniem 

Bronisława Malinowskiego 

Drużyna 25/ 15:00 – 15:10; 24 – 25 km – droga nr 16, Dragacz za przejściem dla pieszych 

naprzeciw Urzędu Gminy Dragacz 

Drużyna 26/  15:10 – 15:20; 25 – 26 km – droga nr 16, chodnik pieszo – rowerowy, most nad 

rzeką Mątawa 

Drużyna 27/ 15:20 – 15:30; 26 – 27 km droga nr 16 chodnik pieszo – rowerowy, przed 

rondem, tuż obok mostku nad ciekiem wodnym 

Drużyna 28/ 15:30 – 15:40; 27 – 28 km - na wyjeździe z Dolnej Grupy, tuż za zieloną tablicą z 

nazwą miejscowości i zakrętem, na wysokości słupka drogowego z cyfrą 9 

Drużyna 29/ 15:40 – 15:50; 28 – 29 km - droga 272, kilkaset metrów przed przejazdem 

kolejowym, na ścieżce pieszo- rowerowej, na wysokości słupka drogowego z cyfrą 9 

Drużyna 30/ 15:50 – 16:00; 29 – 30 km – droga 272, tuż przed skrętem w ul. Szkolną, przy 

słupku drogowym z cyfrą 9 
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Drużyna 31/ 16:00 – 16:10; 30 – 31 km – droga 272, na skraju miejscowości Grupa, tuż przed 

szutrową drogą wjazdową na osiedle „Madera”, przy słupku drogowym z cyfrą 9 

Drużyna 32/ 16:10 – 16:20; 31 – 32 km – droga 272, miejscowością Grupa, w lesie, przy słupku 

drogowym z cyfrą 9  

Drużyna 33/ 16:20 – 16:30; 32 – 33 km - droga 272, tuż przed wiaduktem, przy słupku                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

drogowym z cyfrą 9  

Drużyna 34/  16:30 –16:40; 33 – 34 km - droga 272 kilkaset metrów przed rozlewiskiem Piła 

Młyn, za wiaduktem, przy słupku drogowym z cyfrą 7 

Drużyna 35/ 16:40 – 16:50; 34 – 35 km – droga 391, przy słupku drogowym z cyfrą7 

Drużyna 36/ 16:50 – 17:00; 35 – 36 km – centrum wsi Buśnia przy Remizie Strażackiej 

Drużyna 37/ 17:10 – 17:20 36 – 37 km – droga 391 na wyjeździe z miejscowości Buśnia tuż 

obok zielonej tablicy nazwą miejscowości (Buśnia) 

Drużyna 38/ 17:20—17:30  37 – 38 km -  droga nr 391 przed miejscowością Rulewo przy 

słupku drogowym z cyfrą 8 i biegną do Hotelu Hanza Pałac w Rulewie  

 

10. Każda Drużyna jest zobowiązana stawić się na miejsce swojej zmiany Sztafety,  
co najmniej 10 minut wcześniej.  
11. Każdy uczestnik Sztafety otrzyma od Organizatora pamiątkową koszulkę, w której będzie 
zobowiązany biec w Sztafecie.  
12. Zapisów można dokonywać do 21.06. 2021 r. do godz. 24:00.  
W przypadku gdy poszczególne kilometry nie będą miały obsady, będziemy Państwa 

informować i dopiero wówczas będzie możliwość dokonania zapisów na kolejny odcinek.  

 

V. Postanowienia końcowe  

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Sztafecie jest dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań 

medycznych do uczestnictwa oraz świadomość startu w Sztafecie na własną 

odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego                                 

z charakteru tego wydarzenia.  

Uczestnicząc w  Sztafecie uczestnik deklaruje, że posiada dobry stan zdrowia i nie posiadają 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w niej. 

2. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w trakcie trwania Sztafety.  

3. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia 

śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku                        

z obecnością i uczestnictwem w Sztafecie. 

4. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania  alkoholu i substancji odurzających 

zarówno przed, jak i w trakcie trwania Sztafety.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz nagrań 

audiowizualnych na stronach internetowych i w mediach,  uczestników biorących udział w 

Sztafecie. 

6. Sztafeta ma charakter rekreacyjny.  
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7. Sztafeta odbędzie się bez względu na pogodę. 

8. Udział w sztafecie jest bezpłatny. 

9. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa 

zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez 

Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania 

takich szkód. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego 

niezależnych lub niemożliwych do przewidzenia. 

11. Biorąc udział w Sztafecie, Uczestnik tym samym wyraża zgodę na poddanie się 

wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

12. Uczestnictwo w Sztafecie jest  równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu 

przez Uczestników i ich Rodziców i Opiekunów. 

13. Informacje, aktualności dotyczące Sztafety i skład drużyn można znaleźć na stronie: 

https://www.facebook.com/RokBronka. 

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

 

VI. Polityka prywatności  

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny 

przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. 

 

 

https://www.facebook.com/RokBronka

