
Regulamin: 

HISTORYCZNEGO  BIEGU PO OBWODNICY WAŁCZA 
 

  

1. CEL IMPREZY: 

− upowszechnianie sportu  jako sposobu na aktywny wypoczynek, 

−  integracja środowiska biegaczy i sportów rekreacyjnych,  

− propagowanie aktywnego trybu życia i sportowej rywalizacji, 

− promocja miasta i powiatu Wałcz, 

− integracja sportowo –rodzinna, 

− jedyna możliwość przebiegnięcia po obwodnicy. 

 

PRZEDMIOT REGULAMINU 

 

Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki organizacji i uczestnictwa w "Biegu po 

obwodnicy."   

 

Impreza ma charakter festynu sportowo-rekreacyjnego. 

 

2. ORGANIZATORZY i PATRONAT 

 

Organizatorem zawodów jest Wałeckie Towarzystwo Sportu i Rekreacji. 

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Wałcza. 

Partnerami wydarzenia jest Fitness Club PULS oraz PWSZ Wałcz 

 

3. TERMIN I MIEJSCE : 

 

Impreza odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku o  godz. 16:00 w Wałczu. Starty biegów będą się 

odbywać na obwodnicy w miejscu -Węzeł Ostrowiec. 

Godz. 16:00  START BIEGU REKREACYJNEGO 

Godz. 16:30   START BIEGU WBPO 

Godz. 17:00   START BIEGU GŁÓWNEGO  

 

Weryfikacja uczestników i odbiór pakietów startowych będzie możliwy od piątku w godz: 15-

19 oraz w sobotę od 10-15 w hali sportowej PWSZ w Wałczu przy ulicy Wojska Polskiego. Na 

uczestników, którzy odbiorą pakiety startowe w piątek czeka NIESPODZIANKA. 

 



UWAGA !  

Nie będzie możliwości PARKOWANIA samochodami  w rejonie startu ! 

 

W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. Organizatorom  przysługuje prawo do zmiany daty 

i/lub miejsca biegu, oraz regulaminu przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony 

poprzez: zamieszczenie odpowiedniej informacji na  FUNPAGEu  wydarzenia BIEG PO 

OBWODNICY, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu .  Dokonanie zmian w 

powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych 

zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do 

Organizatora. 

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA  

− Ustalony został limit  do 1 000 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, 

która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.  

W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 1000 osób lista startowa 

zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, 

gości i przedstawicieli sponsorów. 

− Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. Nie ma  

możliwości przeniesienia wpisowego na innego zawodnika.  

− W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 13 kwietnia 

2019 roku ukończyli 16 rok życia -dotyczy biegu głównego 10 km oraz biegu WBPO( 

Wałecki Bieg  po Obwodnicy) na dystansie 5km .  

− Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną 

odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa.  

− Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 13 kwietnia  2019 nie osiągnęły 

jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od 

rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem 

dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem 

osobistym w biurze zawodów.  

− Wydanie pakietu startowego następuje poprzez osobisty odbiór uczestnika, dostępny 

będzie również odbiór przez inną osobę za pomocą upoważnienia imiennego. 

− Zgłoszenia dokonywane  są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza 

zamieszczonego na stronie maratonczykpomiarczasu.pl  i uiszczenie opłaty startowej. 

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 6 kwietnia  2019. 

− Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości lub innego 

dokumentu pozwalającego zweryfikować tożsamość jak: prawo jazdy, legitymacja, 

paszport.   W momencie jeżeli limit 1000 uczestników zostanie osiągnięty , zapisy 

zostaną zakończone. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu 

udział w biegu. 

− ORGANIZATOR nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w 

szczególności na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, 

wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z 

obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności w najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo. 



−  Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

zasad bezpieczeństwa panujących na terenie zawodów. 

− Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, 

zadrapań, a także ewentualnego upadku podczas biegu . Warunki atmosferyczne 

mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność 

za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie 

Uczestnik. 

− Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy 

zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, 

natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie. 

 

5. KATEGORIE I DYSTANSE  

a) bieg rekreacyjny na dystansie 3 km ( marsz, marszobieg, bieg, , rodzice z dziećmi 

(dopuszczamy udział dzieci w wózkach, rowerkach biegowych, hulajnogach).    

Koszulka startowa w kolorze białym, 

b) bieg WBPO ( Wałecki Bieg po Obwodnicy) na dystansie 5 km. Koszulka w kolorze 

niebieskim, 

c) bieg GŁÓWNY  na dystansie 10 km. Koszulka w kolorze żółtym. 

 

Istnieje możliwość  zakupu pakietów startowych  na więcej niż  jeden bieg. 

 

6. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁW BIEGU 

 

PAKIET  STANDARD:     - 69 ,00 zł 

PAKIET   JUNIOR        :   - 39,00 ZŁ      ( 0 – 16 lat ) 

 

Pakiet startowy z numer         001 – 1000 zł 

Pakiet startowy z numerem   1000- 500 zł 

 

Numer konta bankowego: 

Wałeckie Towarzystwo Sportu i Rekreacji, bank PKO S. A. 

33 1240 3712 1111 0010 8907 0519 

 

Uczestnik ma zagwarantowany m.in. udział w biegu, pakiet startowy (a w nim m.in. numer 

startowy i koszulkę techniczną) , medal na mecie ,certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu  

 

Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

Sprzedaż  pakietów  on-line  zostanie  zamknięta 6 kwietnia 2019 o godz. 24:00. Po tym 

terminie można dokonać opłaty  startowej tylko i wyłącznie  bezpośrednio w recepcji Fitness 

Clubu PULS w Wałczu przy ulicy Budowlanych 10 , tel. 733 386 666.  W przypadku zapisów 

bezpośrednich Organizator nie gwarantuje pełnych pakietów startowych. 

 

7. POMIAR CZASU 

 



Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów ,który każdy z zawodników otrzyma 

przed biegiem w biurze zawodów.   Nie dopuszcza się udziału uczestników bez  chipa oraz 

numeru startowego. 

 

 

 

 

 

8. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW 

 

a) biegacz zobowiązany jest do uczciwego, godnego udziału w Biegu oraz 

niepowodowania swoim zachowaniem sytuacji uciążliwych dla Organizatora oraz 

współzawodników, w tym sytuacji uniemożliwiających prawidłowy tok Biegu i 

rzetelny oraz uczciwy pomiar czasu, 

b) biegacz, który pomimo upomnienia od Organizatora utrudnia swoim zachowaniem 

przebieg zawodów, zostaje zdyskwalifikowany bez możliwości odwołania, 

c) biegacz, co do którego zachodzi w trakcie Biegu podejrzenie, że: przekazał swój 

numer startowy innej osobie, znajduje się pod wpływem alkoholu, innych środków 

odurzających czy dopingujących, zostaje zdyskwalifikowany z udziału w Biegu, 

d) aby bieg zawodnika został mu uznany, zawodnik powinien kończyć go przekraczając 

metę po pokonaniu pełnego dystansu trasy biegowej, 

e) w każdej kategorii biegowej  ( bez biegu rekreacyjnego) zdobyte miejsce zależy od 

czasu, w jakim biegacz pokonał trasę biegową, 

f) wszelkie powstałe w trakcie Biegu spory rozstrzyga Organizator. 

 

9. BIURO ZAWODÓW  

 

Biuro zawodów mieści się na terenie PWSZ w Wałczu przy ulicy Wojska Polskiego  (hala 

sportowa-dawna  jednostka wojskowa)  .Pakiety startowe będą wydawane w dniu 12 

kwietnia tj. PIĄTEK w godzinach 15:00- 19:00 . Pozostali zawodnicy po odbiór pakietów mogą 

zgłosić się w sobotę - w dzień zawodów -13 kwietnia w  godz.  12:00-15:00 

 

10. NAGRODY 

a) nagrody  otrzymują  osoby, które zajęły miejsca od I do III miejsca w BIEGU 

GŁÓWNYM i Biegu  WBPO .W HISTORYCZNYM BIEGU REKREACYJNYM  będą 

rozlosowane  nagrody wśród wszystkich  uczestników biegu. Aby odebrać nagrodę 

należy zgłosić się do organizatora bezpośrednio po wylosowaniu numeru. W 

przypadku nieobecności osoby posiadającej wylosowany numer startowy , nagroda 

losowana jest wśród pozostałych uczestników biegu rekreacyjnego, 

b) możliwe są dodatkowe nagrody od pozyskanych sponsorów, 

c) dla zwycięzców przewidziane są dodatkowo wyróżnienia w formie pucharów, 

d) nagrody w klasyfikacjach open, oraz wiekowych dublują się. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



a) zakończenie biegu, wręczenie oraz losowanie nagród odbędzie się na scenie  na placu 

PWSZ ( przy hali sportowej ) od godz.18:00, 

b) organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania biegu, 

c) organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników 

Biegu. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie 

uczestnika. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.  

d) organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób biorących udział 

w biegu w celach informacyjnych i reklamowych zarówno w prasie, telewizji jaki 

stronach społecznościowych wydarzenia, 

e) bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

f) organizator zapewnia sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany daty biegu bez 

podania przyczyny, 

g) organizator zapewnia depozyty na drobne rzeczy, depozyt będzie zlokalizowany w 

hali sportowej PWSZ, 

h) organizator  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w 

depozycie, 

i) organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione na parkingu 

ani żadne rzeczy wartościowe pozostawione w środku, 

j) organizator nie wysyła po biegu nieodebranych przez uczestników pakietów 

startowych, 

k) organizator udostępni bezpłatny parking dla uczestników  w kilku miejscach o 

których powiadomi na  funpage wydarzenia BIEG PO OBWODNICY . Udostępnienie 

parkingu nie wiąże się z zapewnieniem miejsca parkingowego, 

l) organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, 

m) zabronione jest zanieczyszczanie części drogi-trasy obwodnicy  poprzez 

pozostawianie na nawierzchni   jakichkolwiek przedmiotów, substancji, artykułów w  

tym butelek po napojach  czy batonach, 

n) zabronione jest palenie tytoniu na terenie miejsca organizacji biegu, okolic sceny  i 

trasy biegu  z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, 

o) ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu GŁÓWNEGO I biegu WBPO , 

zabroniony jest  w tym czasie udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, 

rolkach, deskorolkach, wózkach, z kijami Nordic Walking po obwodnicy, 

p) administratorem danych osobowych Uczestników imprezy jest Organizator. Dane 

uczestników są przetwarzane jedynie w celach związanych z organizacją biegu. Każdy 

z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

q) prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników biegu określone są w niniejszym 

Regulaminie, oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.  

 

                                                                                                                                       Zespół Organizacyjny 

                                                                                                                                              Artur Balwierz 

          Andrzej Stec 

          Paweł Łakomy 
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