
 

Wirtualny  Lubuski Bieg Rolnika 

17-25.10.2020 

 

1.  Cel imprezy: 

• Promocja i popularyzacja Powszechnego Spisu Rolnego. 

• Informowanie o roli i znaczeniu spisów powszechnych. 

• Uświadamianie obowiązku spisu wśród Rolników. 

• Rozpowszechnianie informacji o dostępnych metodach spisu. 

• Kształtowanie pozytywnego wizerunku badania. 

• Aktywizowanie do działania – zachęcenie do udziału w spisie.  

• Zachęcenie do udziału w spisie, rozpowszechnienie informacji 

o spisie. 

• Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców 

województwa lubuskiego. 

• Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego 

wypoczynku. 

• Propagowanie zdrowego stylu życia. 

• Promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności. 

2. Organizatorzy 

• Urząd Statystyczny w Zielonej Górze  

• Gmina Trzebiechów 

3. Termin i miejsce imprezy: 

• Bieg ma charakter wirtualny 

• Bieg odbędzie się w dniach 17-25 października 2020 r. 

• Długość trasy: 10 km dla wszystkich kategorii klasyfikacyjnych. 

• Zgodnie z profilem trasy oryginalnej Lubuskiego Biegu Rolnika, bieg 

musi odbyć się na terenie leśnym bądź na nawierzchni mieszanej, w 

dowolnym miejscu w Polsce. 

• Wymagany dystans należy pokonać w całości w trakcie jednego 

biegu. Nie ma możliwości podzielenia go na etapy.  



• Bieg musi odbywać się przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa 

Zdrowia oraz dystansu społecznego.  

• Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego.  

4. Warunki uczestnictwa: 

• Uczestnik Lubuskiego Biegu Rolnika, najpóźniej w dniu zawodów 

musi mieć ukończone 16 lat. 

• Każdy zawodnik bierze udział w biegu wyłącznie na własną 

odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem na 

oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu. 

• Zgłoszenia do  Lubuskiego Biegu Rolnika przyjmowane były 

wyłącznie elektronicznie poprzez rejestrację na stronie internetowej 

http://www.super-sport.com.pl  

• Lista startowa obejmuje osoby, które zapisały się na wcześniej 

planowany Lubuski Bieg Rolnika w Trzebiechowie, którego formułę, 

ze względu na sytuację epidemiczną, organizator zmienił na bieg 

wirtualny. 

• Limit uczestników Lubuskiego Biegu Rolnika to 150 osób.  

• Organizator biegu nie pobiera opłaty startowej 

5. Trasa/Pomiar czasu 

• Każdy z uczestnik Biegu dystans pokonuje biegiem lub        

marszobiegiem.  

• Każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę oraz godzinę        

startu, czas trwania biegu oraz zakończenia aktywności.  

• Każdy uczestnik, by zostać sklasyfikowanym swój bieg rejestruje        

dowolnym urządzeniem /aplikacją/ rejestrującym (Endomondo,     

Strava, Garmin, Suunto, Polar, TomTom). Ważne, aby była        

możliwość przesłania wyeksportowanego pliku .gpx lub .tcx oraz        

zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i        

czasem.  



• Wyeksportowane pliki zrzuty/pliki należy przesłać do 25.10.2020 r.        

do godz. 23.59 za pośrednictwem systemu Super-Sport (link        

zostanie umieszczony na stronie zapisów).  

• Przesłane dane muszą zawierać następujące informacje: trasa,       

pokonany dystans, data, czas biegu oraz zdjęcia z trasy biegu. 

• Nie dopuszcza się startu innej osoby zamiast zawodnika        

znajdującego się na liście startowej. W przypadku ustalenia takiego         

stanu rzeczy, wynik nie będzie brany pod uwagę.  

6. Pakiety startowe i biuro zawodów 

• Organizator zapewnia pakiet startowy w skład którego wchodzi: 

- numer startowy, 

- agrafki, 

- czapeczka, 

- gadżet sportowy, 

- koszulka techniczna. 

• Pakiety startowe wydawane będą: 

a) w dniu 16.10.2020 od godziny 14.00 do godziny 18.00 w Zielonej            

Górze w sklepie Biegostacja, 

b) w dniu 17.10.2020 od godziny 10.00 do 14.00 w Zielonej Górze w             

sklepie Biegostacja, 

c) od 19.10 do 23.10.2020 (w dni robocze) w siedzibie Urzędu           

Statystycznego w Zielonej Górze (pokój 106). 

• Prosimy o zachowanie odstępu w kolejce po odbiór pakietu         

startowego, zdezynfekowanie rąk i założenie maseczki.  

• Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia, jest       

równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz zgodą na        

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku      

uczestnika dla potrzeb organizatora. 



• Pakiet startowy można odebrać inna osoba na podstawie pisemnego         

upoważnienia wystawionego przez zawodnika znajdującego się na       

liście (wzór upoważnienia do pobrania na stronie Biegu:        

https://zielonagora.stat.gov.pl/lubuski-bieg-rolnika-psr-2020/). 

7. Nagrody 

• Wygrywa uczestnik, który uzyska najlepszy wynik, tj. pokona 

wymagany dystans w najkrótszym czasie. 

• Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach: open kobiet i 

open mężczyzn. 

• Dodatkowo przewidziano nagrody dla: 

• najszybszego uczestnika i uczestniczki w kategorii Rolnik (dla 

osób prowadzących działalność rolniczą), 

• 3 najszybszych drużyn 3-osobowych: męskiej, damskiej i 

mieszanej, 

• 3 najszybszych uczestników Mistrzostw PSR 2020.  

• W ramach Biegu odbędą się Mistrzostwa PSR 2020, dla pracowników 

statystyki publicznej oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i 

realizację PSR 2020 w ramach Centralnego, Wojewódzkich oraz 

Gminnych Biur Spisowych. 

• Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale (w pakiecie 

startowym). 

• O sposobie wręczenia nagród (uzależnionym od aktualnej sytuacji 

epidemicznej) organizator powiadomi Zwycięzców biegu po 

25.10.br.  

• Przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe dla uczestników, którzy 

zamieszczą zdjęcia lub film z biegu, w komentarzu przygotowanego 

w tym celu postu na Wydarzeniu Lubuski Bieg Rolnika PSR 2020 

wirtualny, na profilu Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze na 

Facebooku. 

• Ww. zdjęcie lub film powinno promować Powszechny Spis Rolny, 

poprzez popularyzację logotypu i barw PSR 2020 np. z 

wykorzystaniem otrzymanych w pakiecie: koszulki, buff-a 

lub/i czapeczki z logo PSR2020.  

https://zielonagora.stat.gov.pl/lubuski-bieg-rolnika-psr-2020/


• Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zdjęć lub filmów nie 

spełniających ww. kryteriów. 

• Nagrodzone zostaną zdjęcia lub filmy, które do dnia 31.10.br. do 

godziny 12.00 zdobędą największą liczbę polubień. 

8. Wyniki 

• Po ukończeniu Biegu, Uczestnik przesyła zgłoszenie swojego wyniku        

za pośrednictwem systemu Super Sport (link będzie zamieszczony        

na stronie zapisów). 

• Zgłoszenie wyniku wymaga dołączenia wyeksportowanego pliku .gpx       

lub .tcx /zrzutu ekranu/ oraz opcjonalnie dołączenia 2 zdjęć z          

pokonanej trasy. 

• Na podstawie przesłanych zrzutów ekranów/plików z urządzeń       

rejestrujących o których mowa w pkt IV, Organizator sukcesywnie         

będzie weryfikował i aktualizował wyniki oraz publikował je na         

stronie www.super-sport.com.pl. 

• Zgłoszenia wyników można wysłać tylko jeden raz. 

• Zgłoszenie niepełne np. bez informacji o dystansie nie będą brane          

pod uwagę.  

9. Finansowanie: 

• Koszty związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa organizator       

– Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. 

10. Postanowienia końcowe: 

• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z           

wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,        

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o           

charakterze majątkowym.  

• Ostateczna interpretacja niniejszego Regulamin przysługuje     

wyłącznie Organizatorowi.  

http://www.super-sport.com.pl/


• W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

• Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo       

lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do         

wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź        

częściowo) zachowują ważność. 

• Uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni przez Organizatora od        

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

• Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych       

wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie. 

• Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe       

przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. 

• Uczestników biegu obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie         

biegu. 

• Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do         

nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych,      

wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być        

bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych,      

katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony        

internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik      

oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany         

do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami      

opisanymi w niniejszym punkcie. 

• Udział w Biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji 

Biegu. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

• Szczegółowe informacje udzielane są pod adresem 

lubuskibiegrolnika@gmail.com 

 

mailto:lubuskibiegrolnika@gmail.com


 


