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Regulamin Biegu Pamięci 2016 
 

I. CEL 

1. Upamiętnienie 11 rocznicy odejścia Jana Pawła II do domu Ojca. 

2. Propagowanie aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 

 

II. ORGANIZATOR 

1. Organizatorami Biegu Pamięci 2016 jest: 

1.1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Katarzyny, 

1.2. Urząd Miasta Braniewa, 

1.3. Starostwo Powiatowe w Braniewie, 

1.4. Urząd Gminy w Braniewie, 

1.5. Braniewskie Centrum Kultury, 

1.6. Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka”, 

1.7. Miejska Biblioteka Publiczna 

 

2. Współorganizatorami biegu są: 

1.1. Urząd Miasta i Gminy Frombork, 

1.2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Braniewie, 

1.3. Placówka Straży Granicznej w Braniewie, 

1.4. 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej, 

1.5. Harcerski Klub Ratowniczy „Puls”, 

1.6. Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie, 

1.7. Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie, 

1.8. EMPEGIEKA Sp. z o.o. 

1.9. Powiatowe Centrum Medyczne 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się 2 kwietnia 2016 roku. 

2. O godzinie 18:00 w bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we 
Fromborku zostanie odprawiona msza św. w intencji o odnowienie w roku 1050 rocznicy Chrztu Polski 
daru własnego chrztu i wiarę. 

3. O godzinie 20:30 w bazylice mniejszej pw. św. Katarzyny w Braniewie zostanie odprawiona 
msza św. w intencji dziękczynnej za nauczanie i życie Jana Pawła II. 

4. Miejsce i czas startu: 

1.1. dla uczestników biegu zespołowego – z placu przed bazyliką archikatedralną 
Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku (Frombork, ul. Katedralna 6)  
o godzinie 19:15 

1.2. dla uczestników biegu indywidualnego i Nordic Walking – z placu przed 
bazyliką mniejszą pw. św. Katarzyny w Braniewie (Braniewo, ul. Katedralna 3) o godzinie 
21:37 

1. Meta znajdować się będzie przed bazyliką mniejszą pw. św. Katarzyny w Braniewie. 

2. Długość trasy: 

2.1. dla uczestników biegu zespołowego – 11 000 m 

2.2. dla uczestników biegu indywidualnego i Nordic Walking – 1 000 m 

1. Trasa biegu wiedzie po drogach o nawierzchni asfaltowej, betonowej i z pobruka. 
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2. Punkty medyczne będą znajdowały się na placu przed bazyliką (namiot ratowniczy) oraz na 
trasie biegu (ambulans medyczny) i będą obsługiwane przez personel medyczny. 
 

IV. UCZESTNICTWO 

1. Udział w biegu jest wyrazem pamięci o Janie Pawle II, w którym można wziąć udział w formie: 
biegu indywidualnego (1 000 m), marszu Nordic Walking (1 000 m), biegu zespołowego (11 000 m). 

2. Uczestnicy biegu zespołowego przemieszczając się po trasie nie wyłączonej z ruchu kołowego 
zobowiązani są do zachowania zwartej kolumny i utrzymywania tempa ok. 6 minut na każdy kilometr. 

3. Uczestnicy biegu zespołowego, którzy oddalą się od kolumny będą kierowani do samochodu 
organizatora poruszającego się za kolumną biegową. 

4. Osoby, które nie ukończą biegu indywidualnego, marszu Nordic Walking do godziny 22:00 są 
zobowiązane do zejścia z trasy biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi 
odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

5. W Biegu Pamięci 2016 mogą wziąć udział osoby, które do dnia 2 kwietnia 2016 r. ukończą  
18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu wyłącznie pod opieką i nadzorem rodzica 
(opiekuna). 

6. Warunkiem startu w Biegu Pamięci 2016 jest dokonanie zgłoszenia. 

 

7. Podczas rejestracji należy złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia należy we 
własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza. 

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatorów. 

9. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 
odurzających. 

 

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

1. Zgłoszenia uczestnictwa do Biegu Pamięci 2016 i opłaty startowe można dokonać w Punkcie 
Informacji Turystycznej w Braniewie przy ul. Katedralnej 7 

2. Każdy uczestnik Biegu Pamięci 2016 zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy i 
wnieść opłatę startową. 

3. Termin zgłoszeń i wysokość opłat: 

  od 01.03.2016 do 19.03.2016 – 20 zł 

  od 20.03.2016 do 02.04.2016 – 30 zł ( zgłoszenie po terminie 19 marca koszty  
wzrastają niezależnie od wieku uczestnika) 

4. Dokonanie opłaty startowej uprawnia do odbioru pamiątkowej koszulki i medalu. 

5. Odbiór koszulek możliwy będzie w dniach 01.04 od godz. 9:00- 17:00 w Informacji Turystycznej 
oraz 02.04 od godz. 10:00-15:00 w BCK są. nr 3.  Medal uczestnicy wnoszący opłatę startowa 
otrzymają po zakończeniu Biegu dnia 02.04.2016 r. 

6.          Młodzieży szkolnej do lat 15-tu Organizator obniża wpisowe do kwoty 15 zł. 
 Uwaga! Zniżka przysługuje jedynie osobom, które okażą ważną legitymację szkolną i wniosą opłatę  
do dnia 19.03.2016 r. 

7. Opłaty startowej można dokonać gotówką (na dowód wpłaty KP/kasa przyjmie) w Punkcie 
Informacji Turystycznej w Braniewie. 
Odbiorca: Braniewskie Centrum Kultury 
Adres: ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo 
Tytuł wpłaty: Opłata startowa za Bieg Pamięci 2016 – imię, nazwisko i rok urodzenia. 
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8. Osoby spoza miasta Braniewo mogą dokonać rejestracji elektronicznej są zobowiązani do 
przesłania wypełnionego zgłoszenia  oraz dowodu uiszczenia opłaty startowej na adres e- mail: 
impresariat@braniewskiecentrumkultury.pl 

9.         Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przy rejestracji 
wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. 

10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi odwołanie lub przerwanie przez 
Organizatora biegu. 

 

V. KLASYFIKACJE 

1. Organizator odstępuje od klasyfikowania uczestników Biegu Pamięci 2016. 

 

VII. NAGRODY 

1. Wszyscy uczestnicy ubrani w  pamiątkowe koszulki po zakończonym biegu otrzymają medale. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo ufundowania nagród rzeczowych do rozlosowania dla 
uczestników Biegu Pamięci 2016. 

 

VIII. FINANSOWANIE 

1. Koszty organizacji Biegu Pamięci 2016 pokrywają Urząd Miasta Braniewa, Starostwo 
Powiatowe w Braniewie, Urząd Gminy w Braniewie i Braniewskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek 
Sportu „Zatoka”. 

2. Koszty opłaty startowej pokrywają uczestnicy. 

  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator nie gwarantuje uczestnikowi ,, Biegu Pamięci ” zgłoszonemu po 19 marca 
otrzymania koszulki i medalu w dniu biegu. 

2. Każdy uczestnik Biegu Pamięci 2016 jest zobowiązany do podpisania oświadczenia  
o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej 
pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w 
bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu 
organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 
pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą 
wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o 
znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się 
z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje personelu 
medycznego dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

3. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia NW, od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

4. Zapisując się do udziału w Biegu Pamięci 2016 uczestnik akceptuje niniejszy regulamin  
i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 
wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach 
eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci 
komputera, wykorzystania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na 
stronach internetowych oraz w przekazach medialnych. Uczestnik wyraża także zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją Biegu Pamięci 
oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich 
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poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom 
trzecim ani żadnym organizacjom. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania 
powodów, w  takim przypadku opłaty wniesione przez uczestników zostaną zwrócone. 

6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 
Biegu Pamięci 2016. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek 
z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do 
wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. 

7. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem organizatora do wykluczenia 
uczestnika z biegu. 

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trasie biegu. 

9. Przed rozpoczęciem Biegu nastąpi odbiór prawidłowości przebiegu trasy przez Policję. 

 


