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REGULAMIN

ORGANIZATOR BIEGU 
GMINA BRODNICA

WSPÓŁORGANIZATOR 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZABDZIE

CELE
-Kształtowanie wytrzymałości biegowej
-Upowszechnienie aktywnego wypoczynku
-Promocja pięknych okolic Gminy Brodnica
-Popularyzacja biegów na terenie kraju, szczególnie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

BIURO BIEGU
Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, pok.302-303,  tel. (56) 4941627
Szkoła Podstawowa w Szabdzie, tel. (56) 4981917
W dniu Biegu: Szkoła Podstawowa w Szabdzie 

UCZESTNICTWO
W Biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 12 września 2021 r. ukończą 16 lat, posiadają 
aktualne badania lekarskie bądź złożą oświadczenie o zdolności do Biegu. 
Zawodnicy niepełnoletni muszą okazać zgodę rodziców na uczestnictwo w Biegu.
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
Przed przystąpieniem do biegu każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora 
ww. biegu następujące dokumenty: 
1/ Kartę zgłoszenia wraz z niżej wymienionymi oświadczeniami (wzór w załączeniu):
a) Oświadczenie o zdolności i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału ww. biegu,
b) Oświadczenie, że przystępuje do biegu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W 
przypadku kontuzji lub innego uszkodzenia ciała nie będzie żądał żadnych roszczeń od 
Organizatora ww. biegu,
c) Oświadczenie woli wyrażające zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych – 
zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - tj. Dz.U.2019 r.,  poz. 1781).
2/ W przypadku osób niepełnoletnich – pisemną zgodę rodziców, prawnych opiekunów na 
uczestnictwo w ww. biegu oraz biegach towarzyszących (wzór w załączeniu).

Uroczyste otwarcie biegów:  12 września 2021r.  godz. 14.45 – Wójt Gminy Brodnica Adam 
Zalewski, miejsce otwarcia: Szkoła Podstawowa w Szabdzie, Szabda 59, 87-300 Brodnica.       
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TRASA                                                                                                                                                                                  
1. BIEG GŁÓWNY ( wg podanej klasyfikacji):                                                                                               
Start do Biegu nastąpi w dniu 12 września 2021 r. o godzinie 15.25 na drodze gminnej w Szabdzie 
w odległości  około 1200 metrów od Szkoły Podstawowej w Szabdzie -  Gmina Brodnica
Długość trasy: 10 km, nawierzchnia asfaltowa  + gruntowa (ok. 4 km), trasa wiedzie:  Szabda – ul. 
Na Belfort – Mszano – Szabda;                                                                                                             

2. BIEG DODATKOWY (klasyfikacja GENERALNA: kobiet i mężczyzn razem, od 16 roku życia):        
Start do Biegu nastąpi w dniu 12 września 2021 r. o godzinie 15.15 na drodze powiatowej  w 
Szabdzie w odległości około 600 metrów od Szkoły Podstawowej w Szabdzie -  Gmina Brodnica
Długość trasy: 5 km, nawierzchnia asfaltowa  + gruntowa (ok. 2 km), trasa wiedzie:  Szabda – ul. 
Na Belfort – Mszano – Szabda;
- trasa będzie oznakowana.

3. Podczas ww. biegów odbędzie się po raz pierwszy BIEG TOWARZYSZĄCY
na dystansie 2 km – wyłącznie dla mieszkańców Gminy Brodnica, klasyfikacja generalna 
mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet, bez klasyfikacji na kategorie wiekowe 
od 16 roku życia:        
Start do Biegu nastąpi w dniu 12 września 2021 r. o godzinie 15.00 na drodze powiatowej w 
Szabdzie przy Szkole Podstawowej w Szabdzie -  Gmina Brodnica;
nawierzchnia asfaltowa (około 2 km w obie strony razem, start i meta w jednym miejscu: przy 
szkole w Szabdzie), trasa wiedzie:  Szabda – Mszano – Szabda
(od szkoły w Szabdzie do figury św. Jana Nepomucena w Mszanie i z powrotem do szkoły);
- trasa będzie oznakowana.

ZGŁOSZENIA

- CHIPTIMING.PL (Karta Zgłoszeniowa + oświadczenia – pisemnie lub osobiście 
w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 
Brodnica, pok. 302-303 – II piętro, w razie potrzeby kontaktu tel. 56 4941627;
- Zawodnicy startujący otrzymają swoje przypisane wcześniej numery.
- W celu zapewnienia kompletnej i wiarygodnej klasyfikacji biegu, uczestnicy muszą zostać 
zweryfikowani w biurze zawodów w dniu Biegu. 
- w SP w Szabdzie w dniu Biegu od godz. 14.00 do godz. 14.35
OPŁATA WPISOWA
Organizator nie wymaga wniesienia opłaty wpisowej.

Uwaga!
Limit zapisów!
1. Limit zawodników: ograniczony do 130 osób łącznie, tj. mężczyzn i kobiet razem – we 
wszystkich kategoriach wiekowych (liczy się kolejność zgłoszeń).
2. Zapisy tylko do 1 biegu, tj. tylko na 10 lub na 5 bądź 2 km. Organizator nie przewiduje 
przepisywania się między trasami biegu.
3. Czas zapisów: od 9 sierpnia 2021r. do 8 września 2021r., po tym terminie zgłoszeń nie 
przyjmujemy. Zapisy na stronie - CHIPTIMING.PL 
Karty zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami prosimy dostarczyć w wyznaczonym terminie do 
ww. Referatu Oświaty (osobiście lub pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres email: 
oswiata@brodnica.ug.gov.pl).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość uzupełnienia wymaganej
dokumentacji w dniu zawodów – jednak wyłącznie dla osób zapisanych w wyżej 
wyznaczonym terminie na  CHIPTIMING.PL

KLASYFIKACJE
- generalna mężczyzn oraz kategorie wiekowe w biegu na 5km i 10 km
- M16 kategoria wiekowa od 16 do 19 lat (2005-2002)
- M20 kategoria wiekowa od 20 do 29 lat (2001-1992)



- M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat (1991-1982)
- M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat (1981-1972)
- M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat (1971-1962)
- M60 kategoria wiekowa od 60 lat (1961 i starsi)
- generalna kobiet oraz powyższe kategorie wiekowe – tak jak u mężczyzn.

Limit czasu ukończenia biegu wynosi:
1. na 10 km    - 90 minut (1,5 godz.);
2. na   5 km    - 60 minut (1,0 godz.). 

Limit czasu ukończenia biegu towarzyszącego dla Mieszkańców Gminy Brodnica
wynosi:

1. na 2 km    - 30 minut (0,5 godz.).

NAGRODY (dystanse: 10km; 5km)
- Wszyscy uczestnicy biegów na obu dystansach otrzymują pamiątkowy medal.
- Nagrody pamiątkowe za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych.
- Wśród wszystkich, którzy ukończą Bieg (5 lub 10 km) zostanie rozlosowana 1 nagroda rzeczowa.

NAGRODY (dystans: 2 km)
- Każdy, kto ukończy BIEG TOWARZYSZĄCY otrzyma pamiątkowy medal i słodki podarunek.
- Nagrody pamiątkowe za miejsca I – III (klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna
kobiet), bez klasyfikacji na kategorie wiekowe.
- Wśród wszystkich, którzy ukończą Bieg Towarzyszący zostaną rozlosowane 3 nagrody rzeczowe.

WYŻYWIENIE
Zawodnicy po zakończeniu Biegu otrzymują ciepły posiłek i napój wydawany na mecie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
- Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu. 
- Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe.

UWAGA!: 

Z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej stanem epidemii w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Organizator ma prawo do zmiany regulaminu poprzez
dostosowanie go do aktualnych wytycznych wprowadzonych przez odpowiednie instytucje.

W związku z występującym zagrożeniem związanym z pandemią lub innymi niekorzystnymi
zjawiskami,  które  mogłyby  zagrozić  zdrowiu  lub  życiu  Organizator  zastrzega  sobie
możliwość zmiany regulaminu bądź odwołanie biegów w każdym czasie. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane  osobowe  Uczestników  są  zbierane  i  przetwarzane  wyłącznie  w  celach  organizacyjnych  przedsięwzięcia
pn. „BIEG  NAPOLEOŃSKI” - XI Biegi w Gminie Brodnica„BIEG  NAPOLEOŃSKI” - XI Biegi w Gminie Brodnica.
Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).
Na żądanie osoby,  której  dane dotyczą,  przysługuje jej  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz  do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO.
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