
Regulamin imprezy  

II. Ultra Łoś 

 

 

I. Organizatorzy 

Organizatorem biegu jest Gmina Grudziądz z siedzibą przy ulicy Wybickiego 38 w Grudziądzu oraz 

Gmina Rogóźno z siedzibą w Rogóźno 91b.  

 

II. Cel imprezy 

1. Popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji ruchowej. 

2. Promocja zdrowego stylu życia i edukacji ekologicznej. 

3. Promocja Gminy Grudziądz, Gminy Rogóźno i Powiatu Grudziądzkiego. 

4. Promocja biegania ULTRA - biegania na dystansie powyżej 42km 195m. 

 

III. Termin, miejsce i dystans. 

1. Impreza odbędzie się 3 września 2022 r. (sobota), świetlica wiejska w Zakurzewie. 

2. Impreza odbędzie się według następującego harmonogramu: 

1) 6:00 – 7:30 – biuro zawodów – weryfikacja zawodników na 33 i 67 km i wydawanie 

pakietów startowych; 

2) 7:45 – rozpoczęcie imprezy; 

3) 8:00 – start biegu na ok. 33 km i ok. 67 km; 

4) 18:00 – zakończenie imprezy. 

3. Start i meta biegu znajduje się na przy świetlicy wiejskiej w Zakurzewie. 

4. Biuro zawodów w dniu imprezy znajduje się w świetlicy wiejskiej w Zakurzewie. 

5. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym. 

6. Bieg w kategorii OPEN odbędzie się na dwóch dystansach: 

 ok. 33 km (limit 5 godzin) 

 ok. 67 km (limit 10 godzin). 

 

IV. Uczestnictwo i zgłoszenia 

1. W biegu nagradzamy miejsca od 1 do 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn.  

2. Warunkiem uczestnictwa w biegu na ok. 33 km i ok. 67 km jest prawidłowe wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego na stronie www.wbtiming.pl oraz dokonanie opłaty startowej  

w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych). 

3. Na 1 punkcie odżywczym (ok.16 km trasy) zawodnicy będą mogli wybrać, który dystans chcą biec. 

Wybór dystansu przy zapisach ma charakter informacyjny dla organizatora. 

4. Dokonanie rejestracji w systemie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz klauzuli 

informacyjnej związanej z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 3).  

5. Rejestracja w systemie WBtiming oraz opłata startowa są możliwe do 2.09.2022 r. do godz 12.00. 

Zawodnicy, którzy nie uiszczą opłaty startowej w wyznaczonym terminie zostaną skreśleni  

z listy startowej. Rejestracja w systemie WBtiming oraz opłata startowa do dnia 7.08.2022r. 

będzie zapewnieniem otrzymania pełnowartościowego pakietu startowego. Osoby 

zarejestrowane w systemie WBtiming, które dokonały opłaty startowej po 7.08.2022r. mogą 

nie otrzymać PAMIĄTKOWEJ KOSZULKI w pakiecie startowym. Organizatorzy 

zapewniają, że dokonają wszelkich starań, aby osoby zarejestrowane po 7.08.2022r. otrzymały 

pełnowartościowy pakiet startowy lecz nie jest to gwarantowane. 



6. Osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w biurze zawodów oświadczenia o braku 

przeciwwskazań do udziału w biegu (załącznik nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik nr 2). 

7. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 3 września 2022 r. ukończą 18 lat. 

8. Wszyscy zawodnicy muszą zostać osobiście zweryfikowani w biurze zawodów. W trakcie 

weryfikacji każdy zawodnik MUSI posiadać wyposażenie obowiązkowe: 

1) plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe; 

2) elementy odblaskowe umieszczone w widocznym miejscu; 

3) pojemnik (bidon lub bukłak) mieszczący m.in. 1 litr płynów; 

4) kurtka wodoodporna z długim rękawem; 

5) czapka/chusta wielofunkcyjna; 

6) gwizdek; 

7) dowód osobisty; 

8) działający i naładowany telefon komórkowy; 

9) folia NRC; 

10) chip do pomiaru czasu (każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym); 

11) numer startowy (każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym); 

KAŻDY ZAWODNIK MUSI OSOBIŚCIE OKAZAĆ WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWEW 

BIURZE ZAWODÓW DO WERYFIKACJI PRZED ODBIOREM PAKIETU STARTOWEGO. 

BRAK KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA UNIEMOŻLIWI ODBIÓR PAKIETU 

STARTOWEGO!!! 

9. Nie dopuszcza się startu zawodników z psami ani wózkami na żadnym dystansie. 

10. Łączny limit miejsc na 33 km i 67 km wynosi 200 startujących. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz 

uiszczenie opłaty startowej. W przypadku dużego zainteresowania biegiem organizator rozważy 

zwiększenie limitu miejsc startowych.  

11. Opłaty startowe należy kierować poprzez system płatności Paylane, który jest dostępny 

bezpośrednio po zapisaniu się na bieg na stronie www.wbtiming.pl.  

12. Impreza ma charakter otwarty. 

 

V. Szatnia i Depozyt 

1. Szatnia przeznaczona do przebierania znajduje się w wyznaczonym miejscu w świetlicy wiejskiej 

w Zakurzewie. 

2. Miejsce do składania depozytów jest przeznaczone tylko dla zawodników i będzie mieścić się                   

na w świetlicy wiejskiej przy biurze zawodów. 

 

VI. Zasady bezpieczeństwa 

1. Trasa biegu przebiega drogami, na których będzie odbywał się OTWARTY ruch samochodowy. 

Miejsca szczególnie niebezpieczne zostaną zabezpieczone przez jednostki do tego upoważnione.  

2. W trosce o bezpieczeństwo uczestników imprezy zobowiązany jest o bezwzględne stosowanie się do 

uwag kierujących ruchem oraz przestrzegania prawa o ruchu drogowym. 

3. W trosce o bezpieczeństwo uczestników imprezy zaleca się poruszanie po lewej stronie drogi lub 

gdy jest to możliwie po chodniku lub możliwie blisko skrajni/pobocza drogi (nie dotyczy odcinków 

leśnych). 

4. Każda osoba przystępujący do biegu zobowiązana jest do przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego.  

5. Każda osoba przystępująca do biegu zobowiązana jest posiadania w trakcie biegu lokalizator 

udostępniony przez Poltrax. 



6. W przypadku rezygnacji z biegu zawodnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 

organizatora biegu poprzez kontakt telefoniczny na numer alarmowy umieszczony na numerze 

startowym celem określenia lokalizacji zawodnika. Zabrania się opuszczania trasy biegu i powrotu 

na własną rękę. 

7. Ze względu na specyfikę terenu wydarzenia Ultra Łoś czasy dotarcia pomocy medycznej będą 

wydłużone. 

 

V. Świadczenia 

1. Zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu i po za nim.  

2. Zabezpieczenie trasy biegu przez jednostki do tego upoważnione. 

3. Pomiar czasu. 

4. Pamiątkowy medal. 

5. Ciepły posiłek po biegu. 

 

VI.  Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników jak i osób 

trzecich. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. 

4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.  

5. Każda osoba przystępujący do biegu zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego regulaminu i 

przepisów ruchu drogowego. 

6. W sprawach spornych nieobjętych regulaminem decyduje Organizator. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, po wcześniejszym zgłoszeniu uwag, 

zapytań i zastrzeżeń przez uczestników biegu. 

8. W trosce o środowisko naturalne prosi się o niezaśmiecanie trasy biegu.  

9. Dodatkowych informacji udziela w godzinach 8:00 – 15:00 p. Piotr Śleboda                                                 

– pracownik Urzędu Gminy Grudziądz, tel. 56 45 111 47, e-mail: sport@grudziadz.ug.gov.pl. 

10. W sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.   


