
„Bądźcie świadkami pozytywnego stosunku do życia, który bierze się z umiłowania przyrody 

i dzieł stworzenia …” 

Jan Paweł II papież 

 

BIEG PAPIESKI.  

10 – TKA DLA JANA PAWŁA II 

Stawiguda – Rybaki 27 września godz. 09:00 

 

 

I. Cel imprezy 

1. Uczczenie kanonizacji Świętego Jana Pawła II. 

2. Sport jako narzędzie nowej ewangelizacji w dotarciu z Ewangelią do ludzi 

dobrej woli. 

3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

4. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

5. Promocja Ośrodka Edukacyjno – Wypoczynkowego Caritas Archidiecezji 

Warmińskiej w Rybakach. 

* Patronat - – Arcybiskup Metropolita Warmiński Wojciech Ziemba 

II. Organizatorzy 

1. Ośrodek Edukacyjno – Wypoczynkowy Caritas Archidiecezji 

Warmińskiej w Rybakach. www.rybaki.caritas.pl    zob. (Aktualności) 

2. Nasz Olsztyniak 

3. Urząd Gminy Stawiguda 

4. Archidiecezjalny duszpasterz sportowców Ks. Mariusz Jackowski.  

tel. kontaktowy 531 587 104 

5. Wiesław Stępniak tel. kontaktowy – 531 321 170, marketing@rybaki. 

caritas.pl 

http://www.rybaki.caritas.pl/
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III. Termin, miejsce i trasa 

1. 27 września godz. 09:00. 

2. Stawiguda – Rybaki – 10,5 km. 

3. Trasa biegu - asfaltowa oznaczona co 2 km. Bieg rozgrywany zostanie 

w gminie Stawiguda, na rozległym i zagospodarowanym terenie leśnym 

w Ramach Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej z rozległym kompleksem 

puszczy świerkowo – sosnowej, różnorodną roślinnością, licznymi 

osobliwościami przyrody. Trasa biegu do obejrzenia na stronie 

www.endomondo.com/event/17829875 

IV. Kategorie biegu 

1. Open Kobiet 

2. Open Mężczyzn 

V. Patron medialny 

Radio Plus 

Warmińska Edycja „Gościa Niedzielnego” 

Nasz Olsztyniak 

VI. Nagrody 

1. Uczestnikom biegu zostaną wręczone następujące nagrody: 

a. Dla każdego uczestnika biegu - medal. 

b. Pamiątkowa koszulka z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II.  

VII. Uczestnictwo 

1. W biegu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie wypełniając formularz 

przygotowany przez organizatorów. www.rybaki.caritas.pl (Aktualności – 

Formularz zgłoszeniowy). Zgłoszenia wraz z opłatą startową 

dokonujemy do 20 września lub ostatecznie do 25 września, 

(im szybciej dokonamy zgłoszenia, tym lepiej dla organizatora, 

ponieważ usprawni to przygotowanie biegu). 

http://www.rybaki.caritas.pl/
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2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu pod opieką prawnego 

opiekuna obecnego na zawodach (zgodę na uczestnictwo niepełnoletniej 

osoby w zawodach należy potwierdzić na formularzu przygotowanym 

przez organizatorów). 

3. W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwskazań 

zdrowotnych i lekarskich. 

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed biegiem do zapoznania się 

z regulaminem, wypełniony formularz jest tego potwierdzeniem. 

Uczestnicy startują w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, 

biorąc udział w zawodach przyjmują do wiadomości, że wiąże się on 

z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji, wypadków 

oraz strat o charakterze majątkowym. 

5. Za osobę zgłoszoną do biegu uznaje się osobę która wypełniła formularz 

zgłoszeniowy (drogą elektroniczną), zapoznała się z regulaminem biegu 

oraz dokona opłaty startowej poprzez dokonanie wpłaty na rachunek 

bankowy. 

6. Na liście startowej zamieszczone zostaną tylko osoby które dokonały 

zgłoszenia i opłaty startowej. 

7. Dane do przelewu - dokonując przelewu w tytule wpisujemy:  

 

UDZIAŁ W BIEGU PAPIESKIM  

08 8823 0007 2001 0101 1261 0001 

Archidiecezjalny Ośrodek Charytatywny Caritas Archidiecezji 

Warmińskiej w Rybakach 

 

8. Opłata startowa wynosi: 

a. Do dnia 20 września 30 zł 
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b. Po 20 września  do 25 września 50 zł 

Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przeznaczony na pokrycie 

kosztów organizacyjnych. 

 

VIII. Program biegu 

09:00 – Eucharystia Parafia św. Jakuba w Stawigudzie 

10:00 – start biegu plac kościelny 

12:00 – spotkanie przy ognisku w Rybakach  

(po biegu będzie przygotowany przez organizatorów do spożycia 

posiłek: pieczona kiełbaska, bułka oraz bigos). 

IX. Postanowienia końcowe  

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do 

organizatora. 

2. Każdy uczestnik wnosi opłatę startową według zasad i w wysokości 

ustalonej przez organizatorów. Wniesienie opłaty startowej jest 

warunkiem udziału w biegu. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 

3. Podczas biegu organizator zapewnia na trasie biegu wodę ( ok. 5 km). 

4. Przewidywany czas trwania biegu uzależniony od poziomu 

wytrenowania uczestników. Zawodnikom nie będzie prowadzony 

elektroniczny pomiar czasu, dokonują tego we własnym zakresie. 

5. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa na trasie biegu, uwzględniając ruch pojazdów. Nad 

bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie Policja ze Stawigudy.  

6. Dojazd uczestników odbywa się na własny koszt do Stawigudy, 

natomiast zapewniamy transport z Rybak do Stawigudy po 

zakończonym programie. Zgłoszenia na transport dokonujemy przy 

wypełnianiu formularza zgłoszeniowego. 
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7. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez 

zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów. 

8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników 

jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. 

9. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie biegu – Szpitalny 

Zakon Kawalerów Maltańskich. 

10.  Po skończonym biegu istnieje możliwość kąpieli pod prysznicem 

w Hotelu Bielik. 

11. W czasie trwania całego programu obowiązuje bezwzględny zakaz 

spożywania alkoholu. 

12. Informacje dotyczące biegu można uzyskać pod tel. 531 321 170. 

13.  Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz wizerunku zawodnika w wydawnictwach 

i mediach. 

14.  BIEG ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA PANUJĄCE 

WARUNKI ATMOSFERYCZNE. 

15.  Biuro zawodów czynne będzie 27 września (w dniu zawodów tj. 

sobota) od 08:00 – 09:00 przy parafii Św. Jakuba w Stawigudzie. 

Uczestnicy przed startem odbierają koszulki z wizerunkiem Św. Jana 

Pawła II oraz numer startowy. Osoba odpowiedzialna – Wiesław 

Stępniak. 

16.  Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się 

prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie 

wypadku lub szkody związanej z zawodami. 

17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  

 

 


