URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
Regulamin „Bydgoskiego Biegu Urodzinowego”
1.
2.
3.
4.

Organizator: Miasto Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jezuickiej 1.
Termin: 23 kwietnia 2017 r.
Miejsce startu i mety: Wyspa Młyńska
Program:
12.00 – wydawanie pakietów startowych oraz przyjmowanie bagaży do depozytu
12.00 – rozpoczęcie pikniku rodzinnego
14.30 – rozgrzewka
15.00 – start do biegu
15.20 – pierwsi zawodnicy docierają na metę
15.40 – ostatni zawodnicy docierają na metę
16.00 – wręczenie nagród
16.30 – zakończenie

5.
Opis trasy
START – Wyspa Młyńska (Amfiteatr) – Mennica – Ku Młynom – Przyrzecze – Farna – Księdza Tadeusza
Malczewskiego – Grodzka – Bulwary nad Brdą – Żupy – Parking przy HSW Łuczniczka – Kładka Esperanto –
Bulwary nad Brdą – Nabrzeże im. Zbigniewa Urbanyiego – Nabrzeże im. Prezydenta Gabriela Narutowicza –
Mosty Solidarności (chodnik) – Tamka – Mennica – Wyspa Młyńska (Amfiteatr) – META
6.
Charakterystyka przedsięwzięcia:
„Bydgoski Bieg Urodzinowy” ma charakter rekreacyjny. W biegu może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku,
przygotowania fizycznego, umiejętności. Bieg ma charakter symboliczny, okazjonalny – jest organizowany
by upamiętnić nadanie Bydgoszczy praw miejskich. Podczas biegu będzie prowadzona rywalizacja sportowa
z pomiarem czasu, z wykorzystaniem zwrotnych czujników pomiarowych. Bieg nie jest klasyfikowany ani honorowany
przez federacje sportowe. Pomiar dystansu biegu nie został wykonany przez mierniki certyfikowane. Nie jest możliwe
pokonywanie trasy w towarzystwie zwierząt lub w formie marszu z kijkami. Udział w biegu jest płatny. Koszt
uczestnictwa wynosi 10 zł. Organizator nie przewiduje opłat ulgowych. Opłaty realizowane są za pomocą systemu
elektronicznego w ramach procesu rejestracji. Inna forma uiszczania opłat nie jest dopuszczalna. W dwudziestu
dziewięciu kluczowych punktach trasy biegaczom asystować będzie Służba Informacyjna, której zadaniem będzie
wskazywanie właściwej trasy biegu. Na trasie zostaną zastosowane płoty grodzące ułatwiające nawigację. Na trasie
nie przewidziano punktów z napojami. Limit ilość uczestników wynosi 1 500 osób. Bieg jest częścią cyklu biegów
„Aktywna Bydgoszcz”. Szczegóły organizacyjne cyklu dostępne są na stronie www.aktywna.bydgoszcz.pl.
7.

Warunki udziału:
a) Rejestracja do Bydgoskiego Biegu Urodzinowego prowadzona jest poprzez Internet. Dostępny w Internecie
formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i wysłać do 9.04.2017 r. Osoby zapisane do 23.03.2017 r. będą
miały możliwość wyboru rozmiaru koszulki biegowej. Osoby zapisane po 23.03.2017 otrzymają koszulki w
rozmiarach zależnych od stanu magazynowego w dniu odbioru pakietu startowego.
b) Rejestracja do biegu jest możliwa wyłącznie po uiszczeniu opłaty startowej, która wynosi 10 zł i
zarejestrowaniu jej przez system zgłoszeniowy.
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c) Biorąc udział w biegu Uczestnik zobowiązuje się do poruszania się po wyznaczonej trasie
oraz dostosowania się do bieżących uwag patrolu Straży Miejskiej, Służby Informacyjnej, Policji.
d) Wszelkie nagminne przypadki łamania regulaminu mogą skutkować wykluczeniem z biegu, o czym decyduje
Organizator.
e) Organizator wprowadza limit uczestników biegu – 1 500 osób oraz limit czasu biegu – 45 minut
f) Start w biegu możliwy jest wyłącznie z przyczepionym w widocznym miejscu numerem startowym.
Osoby bez numerów startowych nie będą klasyfikowane, nie otrzymają medali.
8.
Pakiety startowe:
Wszyscy zarejestrowani przez Internet uczestnicy biegu otrzymają w ramach pakietu startowego koszulkę biegową,
numer startowy oraz zwrotny chip pomiarowy. Koszulki startowe zawodnikom zarejestrowanym internetowo
wydawane będą w miejscu startu 23 kwietnia 2017 r. w godzinach od 12.00 – 14.30. Odbiór pakietów będzie możliwy
także kilka dni przed startem w punktach, których lokalizacja na bieżąco będzie podawana za pośrednictwem strony
www.aktywna.bygdoszcz.pl.
9.
Szatnie
Na Starcie Organizator zapewni toalety/przebieralnie w formie toalet przenośnych oraz depozyt odzieży.
10.
Nagrody:
Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w kategorii Open kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody
voucherów do wykorzystania w Sklepie Biegacza mieszczącym się w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 140. Vouchery
będą opiewały odpowiednio na kwoty 300, 200 i 100 zł.
11.
Odpowiedzialność Uczestników biegu:
Każdy Uczestnik biegu wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż biegnie na własną
odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestnik biegu deklaruje także, że nie będzie domagał
się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w biegu. Uczestnik biegu
deklaruje zwrot czujnika pomiarowego, tzw. chipa, po zakończeniu biegu. W przypadku braku zwrotu chipa, podmiot
realizujący pomiar czasu obciąży zawodnika dodatkową opłatą karną.
12.
Zabezpieczenie trasy:
Za miejscowe, krótkookresowe zatrzymanie ruchu ulicznego odpowiadają upoważnione do tego organy: Policja,
Straż Miejska
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