
REGULAMIN GRUDZIĄDZKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada 2022 r. Grudziądz 

I. Cel biegu: 
1. Upamiętnienie  Dnia Niepodległości. 
2. Promocja Grudziądza 
3.Uatrakcyjnienie wydarzeń kulturalnych z okazji odzyskania niepodległości 
4. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności. 
 
II. Termin: 
11 listopada 2022 r. godzina 13.00 (piątek) 
  
III. Miejsce: 
Start - Meta i Biuro Zawodów: Cytadela Grudziadz, ul. Czwartaków 1 
 
IV. Program imprezy:  
Biuro zawodów czynne będzie także od 7 do 10 listopada od 8.00 do 20.00 w Marinie Grudziądz ul. 
Portowa 8 
 11.11. 2022: 
 12.00 – 12.45 Weryfikacja uczestników w Biurze Zawodów na Cytadeli ul. Czwartaków 1 
 13.00 Start biegu 
 14.00 Zakończenie biegu 
 14.00-14.30 posiłek  
 Limit uczestników: 200 biegaczy  
 
V.  Organizator: 
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, ul. Za Basenem 2, 86 – 300 Grudziądz, tel. 56 
46 256 54, sekretariat@moriw.grudziadz.pl 
 
VI. Patronat:  
Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski 
 
VII. Trasa:  
1.Trasa biegu liczy ok. 5km.  
2. Przebieg: z Cytadeli ścieżką pieszo-rowerową do Góry Zamkowej, ulicami Zamkową, Spichrzową, 
Prostą, na Rynek, gdzie nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego, powrót tą samą 
trasą 
3. Trasa w większości prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej, asfalt, kostka brukowa.  
4. Trasa biegu pokonywana jest wspólnie przez całą grupę, zgodnie z tempem dyktowanym przez osobę 
prowadzącą 
5. Nie ma pomiaru czasu ani klasyfikacji 
 
VIII.  Warunki uczestnictwa. 
1.Koszt uczestnictwa - 20 zł. Opłatę należy wnieść przy dokonywaniu zgłoszenia za pośrednictwem 
linka na stronie zapisów wbtiming.pl 
2. Liczba uczestników ograniczona do 200 osób, liczy się kolejność zgłoszeń i wpłat.  
3. Zapisy: do dnia 5 listopada 2022 r poprzez formularz na stronie wbtiming.pl 
4. Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 16 lat mogą uczestniczyć w biegu tylko pod stałą osobistą 
opieką osoby dorosłej, po wypełnieniu i podpisaniu oświadczenia opiekuna będącego załącznikiem 
Regulaminu oraz dostarczenia go do Biura Zawodów. 



5. Uczestnik rajdu poświadcza zapoznanie się z regulaminem poprzez wysłanie zgłoszenia drogą 
elektroniczną. 
6. Weryfikacja uczestników i odbiór pakietów startowych odbędzie się w dniach od 7 do 10 listopada 
w Marinie Grudziądz przy ul. Portowej 8, w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w dniu biegu od godziny 
12.00 do 12.45 w Biurze Zawodów na Cytadeli 
 
IX. Świadczenia dla uczestników 
1.Pamiątkowy numer startowy, medal i upominek 
2. Ciepły posiłek po biegu 
 
X. Uczestnicy zobowiązani są do: 
1. Przestrzegania regulaminu biegu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 
organizatorów imprezy. 
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  
 
XI. 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. Uczestnik wysyłając zgłoszenie i wnosząc opłatę startową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu 
6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada 
osobiście. 
7. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko 
naturalne.  
8. Wszyscy uczestnicy startując w imprezie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z 
zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, w mediach oraz materiałach promocyjnych 
organizatora. 
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja 
organizatora jest decyzją ostateczną.  
                                                                                                                       

  Organizator  
 


