
6. BIEG ZAKOCHANYCH W CHEŁMNIE – REGULAMIN 

 

1. ORGANIZATORZY:  

- Chełmiński Dom Kultury, MLKS Nadwiślanin Chełmno, Urząd Miasta 

Chełmna. 

2. CEL BIEGU:  

- Impreza towarzyszącą obchodom Walentynek Chełmińskich w 2023 

roku. 

- Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia i Chełmna jako 

Miasta Zakochanych.  

3. TERMIN I INNE INFORMACJE:  

- Bieg odbędzie się w dniu 12.02.2023 r. w Chełmnie po ulicach 

Starego Miasta. Start o godz. 12.00. 

- Długość trasy 5000 m. Start i meta przy ul. Grudziądzkiej 36. 

- Podczas zawodów będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu we 

współpracy z firmą B4SPORT. 

- Wyznacza się górny limit uczestniczących par – 50.  

- Uczestnik musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie ma żadnych 

przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.  

- Wszyscy uczestnicy biegu startują na swoją odpowiedzialność.  

4. ZGŁOSZENIA:  

- Zapisy do 6 lutego 2023 roku na adres email: sport@chelmno.pl lub 

telefonicznie: 606-825-379, 531-622-771 (osoba zapisująca parę musi 

podać: imiona i nazwiska, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, 

ewentualną przynależność klubową). Lista startowa będzie na bieżąco 

aktualizowana na stronie www.sportowechelmno.pl. 

- Drużynę stanowią dwie osoby zapisane do biegu. 



- Nie ma wpisowego.  

5. OSOBY DOPUSZCZONE DO STARTU: 

- Muszą mieć ukończone 16-lat. 

- Podpisują oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział w 

zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność (za 

niepełnoletnich podpisują rodzice lub opiekunowie prawni obecni 

przed zawodami). 

- Organizator zapewnia zabezpieczenie na trasie, ale nie odpowiada za 

ekstremalne warunki powstałe wskutek warunków atmosferycznych. 

6. NAGRODY:  

- Drużyna zostaje sklasyfikowana w momencie, gdy wspólnie 

przekroczy linię mety.  

- Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 90 minut. Uczestnicy, którzy 

nie zmieszczą się w limicie są zobowiązani do przerwania biegu i 

opuszczenia trasy.  

- Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody 

pieniężne lub rzeczowe oraz puchar lub statuetkę, a wszyscy 

uczestnicy pamiątkowe medale/inne gadżety. Możliwe są jeszcze inne 

nagrody. 

7. SPRAWY RÓŻNE:  

- Biuro zawodów czynne będzie w budynku przy ul. Grudziądzkiej 36 w 

dniu imprezy od godziny 10.30. 

- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje 

organizatorom. 

- Organizator może odwołać zawody bez podania przyczyny oraz 

zmienić trasę. 

 



KONTAKT 

Sędzia główny biegu: Józef Welter - tel. 606-825-379 

Koordynator (Insp. ds. sportu UM Chełmna): Miłosz Lippki - tel. 531-

622-771, sport@chelmno.pl 


