
REGULAMIN  
CYKLU BIEGÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO - 2023 

 

1. CEL 

Celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wśród 

Wielkopolan oraz upamiętnienie historii zwycięskiego zrywu Powstania Wielkopolskiego. Cele 

realizowane będą poprzez zaangażowanie mieszkańców regionu w aktywność fizyczną 

w miejscach związanych z wydarzeniami lat 1918 – 1919.  

 

2. FINANSOWANIE 

Zadanie publiczne jest realizowane ze środków finansowych pochodzących z budżetu 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

3. ORGANIZATOR 

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Al. Niepodległości  34, 61-714 Poznań 

Kontakt: tel.: 61 626 68 40; e-mail: sport@umww.pl 
 

4. WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia organizujące biegi.  

Organizatorzy poszczególnych biegów dołożą wszelkich starań do zapewnienia odpowiedniej 

oprawy powstańczej dla imprezy sportowej. 

 

5. MIEJSCA I TERMINY* 

Bieg Powstańczy - Wijewo - 12 lutego 2023 r. 

Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej – Gołańcz - 24 czerwca 2023 r. 

Bieg Powstańczy – Lwówek - 30 września 2023 r. 

Bieg im. Średzkich Powstańców Wielkopolskich – Środa Wielkopolska - 17 grudnia 2023 r. 

* Zastrzega się możliwość zmiany wykazu biegów w kolejnych latach. 

 

6. ZASADY UCZESTNICTWA 

Warunkiem udziału w klasyfikacji Cyklu jest ukończenie wszystkich czterech biegów.  

Do sklasyfikowania konieczne jest ukończenie przez zawodników 16 roku życia. 

 

mailto:sport@umww.pl


Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach: 

a) OPEN kobiet i mężczyzn 

b) wiekowych kobiet i mężczyzn*: 

- K/M16+ - 16 – 29 lat 

- K/M30+ - 30 – 39 lat 

- K/M40+ - 40 – 49 lat 

- K/M50+ - 50 – 59 lat 

- K/M60+ - 60 lat i powyżej 

*Zastrzega się możliwość zmiany kategorii wiekowych. 

Przy zaliczaniu do kategorii wiekowych przyjmuje się rok a nie dokładną datę urodzenia 

uczestnika.  

Klasyfikacja Cyklu będzie sporządzana na podstawie średniej czasów netto uzyskanych przez 

zawodników we wszystkich biegach.  

W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego o kolejności w klasyfikacji będzie 

decydował najlepszy czas spośród wszystkich biegów cyklu. 

 

7. PODSUMOWANIE CYKLU 

Podsumowanie rocznej rywalizacji nastąpi podczas Uroczystej Gali Cyklu Biegów Powstania 

Wielkopolskiego w siedzibie Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 

Termin Gali przewidywany jest na przełomie roku. 

Zaproszenia na Galę dla osób sklasyfikowanych w Cyklu zostaną wystosowane poprzez stronę 

internetową/media społecznościowe. 

Podczas Gali wręczone zostaną pamiątkowe etui dedykowane medalom zdobytym we 

wszystkich czterech biegach Cyklu. 

W przypadku nieobecności na Gali osoby sklasyfikowanej w Cyklu, reprezentować ją może 

osoba przez nią upoważniona. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

W zakresie związanym z realizacją cyklu biegów, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów 

informatycznych lokalni organizatorzy odbierają stosowne oświadczenia o zgodzie na 

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą  te 

dane, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych [Dz. U. 

z 2018 r. poz.1000 z późn.zm.]. 

 

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Departamentu Sportu i  Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 


