
 

 

  

 

 

 

TOWARZYSKI BIEG ŚLADAMI POWSTANIA 

WIELKOPOLSKIEGO 
 

REGULAMIN I INFORMACJE 

 

1. Cele i założenia biegu 

1) upamiętnienie 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i przybliżenie 

mieszańcom historii miasta związanej z Powstaniem Wielkopolskim; 

2) złożenie kwiatów w miejscach pamięci związanych w Powstaniem Wielkopolskim; 

3)  aktywizacja psychofizyczna uczestników. 

 

2. Organizator:  Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza 

 

Bieg Śladami Powstania Wielkopolskiego jest biegiem towarzyskim, to znaczy, że tempo będzie 

dostosowane tak, aby wszyscy uczestnicy zwartą grupą (względy bezpieczeństwa drogowego) 

ukończyli bieg. Przewidywane tempo biegu to ok 10 km/ h.  

 

3. Liczba uczestników ograniczona do 100 osób.  

 

4. Termin i miejsce: Impreza odbędzie się w sobotę:  29 grudnia 2018 r,  

Grodzisk Wielkopolski, start i meta Plac Powstańców Wielkopolskich 

 Trasa biegu obejmuje ulice Grodziska Wielkopolskiego: 

Plac Powstańców Wielkopolskich  ul. Krótka  ul. Żwirki i Wigury (złożenie kwiatów przy 

budynku Starostwa)  ul. 3 Maja (złożenie kwiatów przy budynku SP nr 2)  ul. Ks. 

Tuszyńskiego  ul. Ratuszowa  Stary Rynek  ul. 27 Stycznia (Muzeum Ziemi Grodziskiej) 

 alejka parkowa  ul. Rakoniewicka  Kościół Św. Ducha  powrót ul. Rakoniewicka  

ul. Bernarda  ul. Przykop  ul. Poznańska  ul. Staszica  Cmentarz (złożenie kwiatów 

przy grobie Powstańców)  grupa przechodzi przez cmentarz i wychodzi od strony ul. Chopina 

przy SP nr 1  Rondo im. Skrzydlewskiego  ul. Powstańców Chocieszyńskich  Plac 

Powstańców Wielkopolskich. 

 

5. Program imprezy: 

 

6. Uczestnictwo i zapisy 

 W Biegu Śladami Powstania Wielkopolskiego prawo startu mają osoby, które do dnia 29 

Dzień Godzina Miejsce Wydarzenie 
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2018 r. 

11.50 - 13.30 

Grodzisk Wlkp., ul. Szeroka 

przy siedzibie Gminnego 

Centrum Informacji 
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Zakończenie biegu 



 

 

  

 

 

grudnia 2018 roku ukończą 16 lat i podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność 

(w przypadku osób niepełnoletnich - wymagana pisemna zgoda opiekuna prawnego na 

uczestnictwo w biegu).  

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze zawodów. Podczas weryfikacji należy przedstawić dowód 

tożsamości. 

Nie ma opłaty startowej. 

 

7. Bezpieczeństwo uczestników biegu 

 

Uczestnicy biegu zobowiązani są bezwzględnie do zachowania szczególnej ostrożności na całej 

trasie biegu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników. Zawodnicy 

startują na własną odpowiedzialność i stosują się do informacji i wytycznych organizatorów biegu. 

 

8. Zabezpieczenie ze strony organizatorów 

 

Ochotnicza Straż Pożarna na punktach o podwyższonym ryzyku (przebiegnięcia przez 

skrzyżowania bez sygnalizacji świetlnej).  

Łączność utrzymywana będzie za pomocą telefonów komórkowych. 

 

9. Organizatorzy zapewniają gorące napoje w biurze zawodów po ukończeniu biegu, 

 

10. Organizatorzy nie zapewniają: 

- numerów startowych 

- pomiaru czasu, 

- ze względów technicznych zaplecza sanitarnego, 

- nie przewidujemy nagród i pakietów startowych. 

 

11. Ważne postanowienia końcowe: 

1) Osoby nie utrzymujące tempa 10 km/ h (6 min/km) muszą bezwzględnie podporządkować się 

organizatorowi. 

2)  Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, ale jeśli warunki pogodowe będą katastrofalne, nie 

wykluczone będzie skrócenie trasy biegu. 

3) Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu. 

4) Organizator nie zapewnia szatni. Szatnia oraz zaplecze sanitarne dostępne w Grodziskiej Hali 

Sportowej. 

5) Organizatorzy nie będą odpowiadać za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione podczas imprezy. 

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników nie podporządkowujących się 

i pozostających poza kolumną biegu. 

7) Regulamin może ulec nieznacznym zmianom.  

 

Wszelkie informacje dotyczące TOWARZYSKIEGO BIEGU ŚLADAMI POWSTANIA 

WIELKOPOLSKIEGO można uzyskać pod numerem telefonu:  Piotr Bartkowiak - 660 663 738 

 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 


