
 

BIEG LEŚNIKA 2018 
REGULAMIN 

 

1. Organizator  
Nadleśnictwo Wielbark 
12-160 Wielbark, ul. Czarnieckiego 19 
 tel.: (+48) 89 6218010, fax: (+48) 89 6218105  
e-mail: wielbark@olsztyn.lasy.gov.pl 
 
2. Partnerzy tegorocznego Biegu  

• Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Św. Jana Nepomucena w Wielbarku  

• OSP Wielbark, OSP Wesołowo 

 
3. Miejsce zawodów:  
Teren Leśnictwa Wielbark. Zarówno mapa trasy biegu jak i mapa dojazdu są do pobrania ze strony 
Nadleśnictwa Wielbark: http://www.wielbark.olsztyn.lasy.gov.pl/ 
 
 4. Termin zawodów: 9 września 2018 roku (niedziela) 
  
5. Dystans: 10 km  
 
6. Cel imprezy:  

• Popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu  

• Promocja leśnictwa oraz walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Wielbark  
 
7. Program  

• 08:00 – 09:50 Rejestracja uczestników i odbiór pakietów startowych  

• 10:00 START BIEGU  

• 12:00 Dekoracja zwycięzców biegu  

 
8. Informacje dla zawodników  

• Biuro zawodów, miejsce startu i mety – leśniczówka leśnictwa Wielbark (ok. 3 km z Wielbarka 
w kierunku Jedwabna drogą nr 508, w lewo i przez most)  

• Trasa biegu – drogi leśne  

• Oznaczenie trasy – co jeden kilometr  

• Punkt z wodą w połowie trasy  

• W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy, pamiątkowy medal, koszulkę, posiłek 
na mecie zawodów  

• KLASYFIKACJE: K/M OPEN, K/M LEŚNIK (dotyczy osób zatrudnionych w jednostkach PGL LP) 

• Elektroniczny pomiar czasu  

• Organizator dopuszcza korzystanie z techniki nordic walking, jednak bez możliwości 
oddzielnej klasyfikacji;  

• Zabrania się biegania z wózkami oraz w asyście rowerzystów.  
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9. Uczestnictwo  
 
Impreza ma charakter otwarty.  Warunkiem dopuszczenia do startu osób, które do dnia 9 września 
2018 roku ukończyły 18 lat jest złożenie pisemnego oświadczenia o udziale w biegu na własną 
odpowiedzialność oraz braku przeciwwskazań medycznych oraz uiszczenie opłaty startowej, o której 
mowa w ust. 10.  
Natomiast osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w biegu pod opieką osoby 
pełnoletniej. Warunkiem udziału jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, który musi być 
obecny w dniu startu w biurze zawodów celem podpisania stosownego oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na start w biegu, braku przeciwwskazań medycznych oraz wzięciu na siebie odpowiedzialności 
za małoletniego oraz uiszczenie opłaty startowej, o której mowa w ust. 10. 
 Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie 
wizerunku zawodnika przez Nadleśnictwo Wielbark w wydawnictwach i mediach. 
 
 10. Opłata startowa: 20 zł do 15 sierpnia 2018 roku, po tym terminie do dnia biegu - 40 zł  
 
Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przeznaczony na wyjazd wakacyjny dzieci z 
najuboższych rodzin z terenu gminy Wielbark organizowany przez Parafialny Zespół Caritas przy 
Parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Wielbarku. 

 
Wpłaty należy dokonać na konto: 82 8838 1057 2008 0504 4394 0003 
 
W tytule przelewu należy wpisać: BIEG LEŚNIKA oraz imię i nazwisko zawodnika  
 
Wpłaty można dokonać przelewem na w/w konto do 6 września 2018 r. lub gotówką w dniu biegu w 
biurze zawodów.  

 
11. Zgłoszenia zawodników  
 

• do 6.09.2018 pod adresem: www.superczas.pl/bieglesnika2018  

• 9.09.2018 w biurze zawodów w dniu biegu  

• LIMIT – 200 zawodników (pierwszeństwo mają osoby, które dokonały opłaty startowej w 
pierwszej kolejności)  

 
12. Postanowienia końcowe       

 Start osób powyżej limitu jest możliwy, jednak Organizator nie zapewnia dla tych uczestników medali 

i koszulek. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników i nie przyjmowania 

dalszych zgłoszeń, jeżeli zbyt duża liczba uczestników mogłaby zagrażać bezpieczeństwu uczestników. 

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków 

podczas trwania biegu. W biegu nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem 

środków odurzających lub alkoholu. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu 

przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu – Nadleśnictwu Wielbark. Organizator zastrzega sobie 

prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny. W takim przypadku zmiany będą obowiązywały 

od dnia ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora. 


