
REGULAMIN 

BIEGU CHARYTATYWNEGO DLA WOŚP 

 

I ORGANIZATOR  

1. Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu  

 

II CEL  

1. Wsparcie akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez przekazanie uzbieranych 

pieniędzy podczas imprezy na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

2. Popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji ruchowej. 

3. Promocja zdrowego stylu życia. 

4. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE  

1. Bieg odbędzie się 29 stycznia 2023 r. o godz. 11: 00 w ramach imprez koordynowanych przez 

Miejski Sztab WOŚP.  

2. Długość trasy – około 5 km.  

3. Start o godzinie 11: 00 – Plaża Miejska MORiW w Grudziądzu ul. Zaleśna 1  

4. Limit uczestników określa się na 300 osób. Limit może ulec zmianie.  

5. Trasa wiedzie ścieżkami leśnymi Lasu Rudnickiego.  

6. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym. W trosce o bezpieczeństwo uczestników 

imprezy Organizator zwraca się z prośbą o bezwzględne stosowanie się do uwag kierujących 

ruchem.  

 

IV.  UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego  

na stronie www.wbtiming.pl oraz dokonanie opłaty startowej w wysokości 60 zł (słownie: 

pięćdziesiąt zł). Zapisy w dniu biegu będą przyjmowane pod warunkiem dostępnych wolnych 

miejsc.  

2. Opłaty startowej dokonać można JEDYNIE poprzez automatyczny system elektroniczny za 

pośrednictwem strony www.wbtiming.pl (podczas dokonywania zapisu na listę startową).  

3. Opłata startowa pomniejszona o koszty organizacyjne zostanie przekazana do fundacji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.   

4. Dokonanie rejestracji w systemie www.wbtiming.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

biegu oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenia o stanie zdrowia osób 

dorosłych. 

5. Rejestracja w systemie www.wbtiming będzie dostępna do 15 stycznia 2023 r.  

6. Wszyscy startujący w biegu dniu imprezy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które 

mieścić się będzie na Plaży Miejskiej, w godzinach 9.00 - 10.30. Organizator dopuszcza możliwość 

uruchomienia Biura Zawodów we wcześniejszym terminie w Marinie Grudziądz przy ul. Portowej 

8, o czym poinformuje Uczestników osobnym komunikatem w mediach. 

7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w biurze zawodów oświadczenia rodzica 

lub opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu oraz zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w biegu pod stałą opieką 

osoby dorosłej w wieku powyżej 21 lat. 

9. Podczas biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja. 

10. Impreza ma charakter otwarty. 

http://www.wbtiming.pl/


 

V. Świadczenia 

1. Zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu. 

2. Pamiątkowy medal. 

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 przystępująca do biegu zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

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

zapytań i zastrzeżeń przez uczestników biegu. 

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

8. Dodatkowych informacji udziela w godzinach 8:00 – 15:00 p. Izabela Piwowarska, tel. 56 46 256 

54 dyrektor@moriw.grudziadz.pl 

9. W sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator 

 

 


