
Pamiętamy o Powstaniu 

 

Regulamin  

I Biegu w Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego 

 pod patronatem Burmistrza Grajewa 
  

Grajewo 01.08.2016 
Organizator 
Grajewska Izba Historyczna, oddział Grajewskiego Centrum Kultury. 

Partnerzy 
Urząd Miasta Grajewa, MOSiR Grajewo, ZS „Strzelec”, KS „Maratonka” Grajewo. 

Cel 
Uczczenie 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, kształtowanie postaw patriotycznych, populary-

zacja historii Powstania Warszawskiego, zachowanie pamięci o mieszkańcach Grajewa i okolic – uczestni-
kach Powstania. Upowszechnianie biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydarzenie ma charakter 

koleżeński, integracyjny, edukacyjny i wychowawczy.  

Termin i miejsce 
1 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) godz. 20.00. Start i meta znajdować się będzie na boisku sportowym przy 
klubie „Hades” (ulica Wojska Polskiego 72). 

Program: 

• otwarcie, 
• słowo wstępne na temat Powstania Warszawskiego, 

• odśpiewanie hymnu państwowego, 

• bieg na dystansie 1944 m, 

• quiz historyczny, 
• wojskowa grochówka. 

W trakcie imprezy usłyszymy pieśni powstańcze i patriotyczne. Odbędzie się pokaz sprzętu wojskowego 

przygotowany przez grupę rekonstrukcji historycznej. Wspólnie zaśpiewamy pieśni patriotyczne. 

Uczestnictwo 
Udział w biegach mogą brać wszyscy chętni posiadający aktualne badania lekarskie lub podpisane własno-

ręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach i uczestniczenia na własną odpowie-
dzialność (impreza nie jest ubezpieczona). Osoby niepełnoletnie uczestniczą w biegu pod opieką rodziców i 

muszą mieć podpisaną przez nich zgodę. 

Strój 

Obowiązuje strój sportowy. Zachęcamy do jego ozdobienia symbolami nawiązującymi do tematyki 

powstańczej i patriotycznej, np. biało-czerwone opaski, wstążki itp. 

Trasa biegu 
Start i meta znajduje się na boisku, trasę stanowią trzy pętle wytyczone na terenie Klubu „Hades” oznaczone 
taśmami i płonącymi zniczami. 

Zgłoszenia  
Przyjmowane będą w dniu zawodów w okolicy startu na boisku przy Klubie „Hades” od godz. 18.30   

Nagrody 
Nie będą przyznawane nagrody za poszczególne miejsca. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkową 

plakietkę. Uczestnicy quizu otrzymają upominki. Wszystkich zapraszamy na wojskową grochówkę. 

Uwaga: Sprawy sporne, nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Do rozwiązywania wszelkich kwestii 
oraz podejmowania decyzji związanych z organizacją biegu upoważnione są następujące osoby: 

Krzysztof Waszkiewicz 603677205, Tomasz Dudziński 608056808, Waldemar Szycik 516109383, 

Wiesław Jerulank 604550860 


