
Charytatywny Bieg Niepodległości przy pochodniach 
 

„Biegnę dla OIka” 
I. Organizatorzy: 
 

 UKS Triumf Witankowo 

 Sztab organizacyjny: Beata Kamińska, Grzegorz Puszka, Daria Puszka, Jolanta Pawlus, OSP 
Witankowo, Sołtys Witankowa- Jadwiga Janusz, Mieszkańcy Witankowa 
 

 Współorganizatorzy oraz partnerzy produkcyjni: Gmina Wałcz, Admiral-Sport 
 

 
II. Cel imprezy: 
 

• Wsparcie finansowe 3 miesięcznego Olka (mieszkańca Wałcza). Zbieramy na operacje układu 
moczowego. 

 
• Popularyzacja zdrowego stylu życia, 

 
• Popularyzacja biegania jako formy całorocznego aktywnego wypoczynku, 

•Wspólne bicie dystansu poprzedniego z racji setnej rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę 

• Upamiętnienie  100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

• Promocja gminy Wałcz oraz miejscowości Witankowo. 

III. Termin: 10 listopada 2018 r. (sobota) – 17.00- 19:00. 
 
IV. Miejsce biegu:  Start przy placu rekreacyjnym obok Karczmy WIT w Witankowie. 
 
V. Limit czasu i pomiar czasu: 
 

• Uczestników biegu obowiązuje limit czasu: 1,5 h, 
 

• Pomiaru czasu dokonuje firma Maratończyk, 
 

• Organizator oraz firma mierząca czas nie ponosi odpowiedzialności za niedokładny pomiar czasu 

uczestników, którzy nie biegli po wyznaczonej trasie lub nie przebiegali przez punkt pomiaru czasu, 
 
 

• Organizator wraz z firmą Maratończyk próbują jak najdokładniej ustalić ilość przebiegniętych 

kilometrów przez wszystkich zawodników podczas  biegania. Długość jednej pętli-2km. Uczestnik 

biegu w dowolnej chwili może zakończyć swój bieg. Po oddaniu chipa otrzymuje medal. Pucharami 

nagradzamy zawodników którzy przebiegną najdłuższy dystans oraz tych którzy pierwszą pętle 

przebiegną w najkrótszym czasie.  
 
VI. Wpisowe (w całości przekazane na rzecz fundacji): 
 

• dorośli: minimalna kwota-15zł, 
 

• dzieci do 16 roku życia: minimalna kwota-10zł.  
 



Wpisowe przelewem na konto fundacji Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo: 258944 0003 0002 
7430 2000 0010 
 
W tytule przelewu: 
Darowizna na rzecz Aleksander Jatczak J/85 + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/ÓW 
 
Potwierdzenie przelewu bardzo prosimy przesyłać na maila: biegwit@gmail.com 
Tylko na tej podstawie będziemy uaktualniać i weryfikować listę startową. 

 

mailto:biegwit@gmail.com


VII. Uczestnicy: 
 

• Uczestnikiem może zostać każda osoba wyrażająca chęć biegania, marszu nordic walking lub po 
prostu spaceru. 

 
• Dzieci do 13 roku życia mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. 

 

Uwaga! Dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 13-18 lat mogą uczestniczyć w biegu 

samodzielnie po przedłożeniu przy zapisie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. 
 

VIII. Świadczenia dla uczestników: 
 

• Organizator gwarantuje numer startowy oraz pamiątkowy medal na mecie. Zawartość pakietów 

startowych będzie uzależniona od pozyskanych upominków od Sponsorów/Partnerów Biegu, 
 

• Organizator zapewnia poczęstunek dla biegaczy w postaci grochówki, 
 

• Organizator zapewnia ciepłą herbatę oraz wodę, 
 

• Nie ma limitu miejsc ale organizator zapewnia medal w dniu biegu tylko dla pierwszych 
zgłoszonych 300 uczestników zapisanych do dnia 26 października, 

 
 

• Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Decyzje lekarzy 

dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne, 
 

• Bieg zabezpieczą wolontariusze, 
 

• Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.  
 

• Organizator ma prawo zdjąć z trasy i wykluczyć z biegu uczestnika 

nieprzestrzegającego przepisów niniejszego regulaminu. 
 

IX. Zapisy: 
 
 

• Istnieje możliwość zapisania się w dniu biegu, 
 

• Liczba miejsc: Bez limitu



• Warunkiem uzyskania medalu jest opłacenie wpisowego, które w całości przekazane jest 

na poczet 3 miesięcznego Olka (Fundacja Złotowianka) 
 

 
X. Uwagi końcowe: 
 

• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 
 

• Wszelkie spory rozstrzyga Organizator, 
 

• Wszystkich startujących obowiązują aktualne badania lekarskie lub w razie ich 

braku podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność, 

 
 

• Wszystkie informacje, zmiany regulaminu oraz końcowy komunikat znajdować się będą na 

stronie wydarzenia na facebook'u, 
 

• Wszelkich informacji w sprawie biegu udziela Szefowa Sztabu Daria Puszka, Blanka tel. 

536 489 109  
 

Pobicia dystansu i miłego biegu życzą! 
 

ORGANIZATORZY 


