
 
 

 

„HARCERSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI“ 
2021 

REGULAMIN 



 

PO CO I DLA KOGO? 
1. Organizatorem Harcerskiego Biegu Niepodległości (dalej „Bieg”) jest Związek 

Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 
2. Partnerem Biegu jest Fundacja Coś Dobrego prowadząca serwis 

www.wirtualnebiegi.pl  
3. Bieg odbędzie się w formule wirtualnej. Oznacza to, że każdy uczestnik pokona 

zaplanowany dystans w dowolnym czasie i miejscu, w ramach terminu trwania 
biegu. 

4. Warunkiem udziału w Biegu jest wykupienie pakietu dostępnego pod adresem 
https://www.wirtualnebiegi.pl/kategoria/harcerski 

5. Uczestnikiem Biegu mogą być członkowie drużyn harcerskich, instruktorzy oraz 
sympatycy harcerstwa. 

ZADANIE SPORTOWE 
1. W dniach od 11. do 14. Listopada 2021 roku weź znajomych, rodzinę, rusz przed 

siebie i spędź czas AKTYWNIE. 
2. Wyznacz sobie trasę, a dystans dostosuj do swoich możliwości.  
3. Pokonaj go biegiem, marszem, szybko lub powoli, samotnie lub z przyjaciółmi, 

lub najbliższymi. Najważniejsze jest Twoje zaangażowanie i udział! 

RYWALIZACJA 
1. Podczas Biegu przeprowadzona zostanie rywalizacja Drużyn Chorągwi Kieleckiej 

ZHP. 
2. Rywalizacja polegała będzie na przebyciu łącznie jak największej liczby 

kilometrów przez osoby, które zadeklarują, że biegną dla danej drużyny. 
3. Nazwę Drużyny na rzecz której wystartujesz wpisz w „Komentarzach do 

Zamówienia” podczas wykupywania pakietu. 
4. Jeżeli wykupujesz na raz więcej niż jeden pakiet, wszystkie osoby, dla których 

pakiety kupujesz będą zbierały kilometry dla Drużyny wpisanej w „Komentarzach 
do zamówienia” podczas wykupywania pakietów.  
! Ważne, wpisując numer swojej drużyny zawsze dopisz miejscowość lub Hufiec, 
na którego terenie drużyna działa. (np. 1 DH Kielce, 32 Końskie) 

JAK UDOKUMENTOWAĆ SWÓJ START? 
1. Każdą z aktywności, które wykonasz w ramach Rywalizacji zapisz za pomocą 

zegarka, opaski sportowej bądź aplikacji na telefon.  
2. Zrób screeny obrazów tych aktywności i wyś l ij na adres e-mail: 

harcbieg@kielecka.zhp.pl. 
3. W mailu napisz, na rzecz której Drużyny mamy zaliczyć Twoje kilometry.  
4. Rywalizacja ma charakter honorowy, zakładamy uczciwość i zaangażowanie z 

Waszej strony. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do weryfikacji 
nadesłanych wyników i dyskwalifikację wyników nieprawdopodobnych w 
sposób oczywisty. 

http://www.wirtualnebiegi.pl


 
 

NAGRODA DLA ZWYCIĘZCÓW 
W ramach Rywalizacji Drużyn, ufundowane są nagrody w następujących kategoriach: 
1. Kategoria „Najliczniejsza Drużyna” (największa liczba osób dedykująca swój bieg dla 
danej jednostki) – nagroda dla drużyny o wartości 2000 zł do wykorzystania w 
składnicy harcerskiej. 
 
2. Kategoria „Najlepszy Dystans” (drużyna, na rzecz której biegacze przebyli łącznie 
najdłuższą trasę) – nagroda 2000 zł dla drużyny do wykorzystania na wyjazdową 
formę pracy drużyny (rajd, biwak, obóz, wycieczka). 

 
3. Kategoria „HarcUltraBiegacze” (najlepszy wynik dystansu do ilości zgłoszonych 
osób) – nagroda 3000 zł dla drużyny  do wykorzystania na cele statutowe.  

PAKIET STARTOWY 
1. W skład pakietu startowego wchodzi: pamiątkowy medal oraz opcjonalnie 

techniczna koszulka poliestrowa. 
2. Pakiety startowe zamówione do dnia 20.10.2021 r. zostaną rozesłane do 

uczestników przed biegiem. 
3. Pakiety startowe zamówione w terminie późniejszym, zostaną dostarczone w 

terminie do 14 dni roboczych po zakończeniu Biegu. 
4. Dla pierwszych 500 uczestników Biegu pakiet startowy jest w promocyjnej cenie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie uwagi, pytania, wątpliwości można zgłaszać do Organizatora pod 

adresem mailowym: harcbieg@kielecka.zhp.pl  


