
REGULAMIN  

4. BIEG UŁAŃSKI  

o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii 

 Grudziądz, 20 Sierpnia 2022 r. 

 

I. Cel biegu: 
 Uatrakcyjnienie wydarzeń kulturalnych z okazji XXXIII. Zjazdu Kawalerzystów poprzez 

rywalizację sportową 

 Promocja miasta Grudziądza w kraju i poza jego granicami 

 Propagowanie biegania jako elementu zdrowego trybu życia. 

 
II. Termin: 
20 sierpnia 2022 r. godzina 09.00 
  

III. Miejsce: 
Start - Meta i Biuro Zawodów : 86-302 Grudziądz – Marina ul. Portowa 8  
 

IV. Program imprezy:  
 07.30.-08.30. Weryfikacja uczestników w biurze zawodów  
 09.00 - Start biegu 
 11.00 - Zakończenie biegu 
 11.00 - 12.00 posiłek  
 
Liczba uczestników:  200 biegaczy 
 

V.  Organizator: 
1. Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu 
2. Fundacja Na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej 

 
VI. Współpraca: 
WBtiming.pl  
 

VII. Patronat:  
Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski 
 
VIII. Osoby do kontaktu:  
Izabela Piwowarska tel. 56 46 256 54  
MORiW ul. Za Basenem  

 
IX. Trasa biegu:  
1.Trasa biegu liczy ok. 12 km.  
2. Wytyczona trasa w dużej części przebiega przez singeltrack rowerowy z licznymi podbiegami i 
zbiegami 



3. Trasa w większości prowadzi drogami leśnymi i polnymi 
 
X.  Warunki uczestnictwa. 
1.Zgłoszenia do biegu przyjmowane są do dnia 17 sierpnia 2022 r. poprzez 
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej wbtiming.pl lub do 
wyczerpania limitu opłaconych miejsc, co może nastąpić we wcześniejszym 
okresie.  
2.W biegu brać udział mogą osoby od 16 roku życia. 
3. Limit uczestników biegu wynosi 200 osób opłaconych.  
4. Wpisowe 50 zł płatne przez system Tpay 
5. W dniu imprezy zgłoszenie możliwe będzie w Biurze Zawodów, w godzinach 
07.30-08.30 tylko pod warunkiem dostępnych miejsc. 
6. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. 
7. Opłata nie podlega zwrotowi ani nie przechodzi na innego uczestnika.  
 
 

XI. Klasyfikacja 
I miejsca K i M – Trofeum – Złota Ostroga Ułańska ufundowana przez Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy 
Polskiej, oraz statuetka pamiątkowa 
II miejsca K i M – statuetka pamiątkowa 
III miejsca K i M – statuetka pamiątkowa 
Nagrody Zwycięzcom wręczane będą w dniu 20 sierpnia ok godz. 16.30, w przerwie pokazów 
Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego na Błoniach Nadwiślańskich 
 

XII. Świadczenia dla uczestników 
 
1.Okolicznościowy medal 
2. Posiłek regeneracyjny po biegu, napoje 
3. Pamiątkowy upominek 

 
XIII. Uczestnicy biegu zobowiązani są do: 
1. Przestrzegania regulaminu biegu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 
organizatorów imprezy. 
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  
 

XIV. Postanowienie końcowe. 
1. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.  
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym oraz 
zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania biegu. 
4. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator 
nie odpowiada  
5. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada 
osobiście. 



6. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko 
naturalne.  
7. Wszyscy uczestnicy startując w biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach 
zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, w mediach oraz materiałach promocyjnych 
organizatora i patronów medialnych. 
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja 
organizatora jest decyzją ostateczną.  
 
 
Administratorem przekazanych danych osobowych jest MORiW ul.Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz. 
Dane będą wykorzystywane w celu organizacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przekazanie tych 
informacji jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji uczestników (odmowa przekazania danych 
oznacza brak możliwości uczestnictwa w biegu). 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : tel.56 462 56 54 , 
sekretariat@moriw.grudziadz.pl 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku: 

 o dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, 

 o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, 

 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której dochodzi do naruszenia 
zasad ochrony danych osobowych. 

 
                                                                                                                       

  Organizator  
 
 

 


