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Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie  - Piotr Tarnowski 
Wójt Gminy Sztutowo – Stanisław Kochanowski 
Dyrektor Zespołu Szkół w Sztutowie – Sylwia Owsińska 
 
serdecznie zapraszają na  XXI Bieg Pamięci Narodowej 
organizowany w 71. rocznicę wyzwolenia KL Stutthof i zakończenia II wojny światowej. 
 
 

Regulamin XXI Biegu Pamięci Narodowej 
 

ORGANIZATOR: Muzeum Stutthof w Sztutowie 
 
WSPÓŁORGANIZATORZY: Zespół Szkół w Sztutowie, Urząd Gminy w Sztutowie 
 
MIEJSCE: Tereny przy Muzeum Stutthof i Zespole Szkół  w Sztutowie, bieg ulicami Sztutowa 
 
TERMIN: 10 maja 2016 
 
CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:  
1. Upamiętnienie ofiar II wojny światowej, a w szczególności ofiar KL Stutthof, 
2. Popularyzacja wiedzy na temat KL Stutthof, 
3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat ofiary narodu polskiego w czasie II wojny 

światowej, 
4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, 
5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
 
HARMONOGRAM: 
9:00 – 9.30 -  weryfikacja i odprawa – teren Zespołu Szkół w Sztutowie, ul. Szkolna 13, Sztutowo, 
9.30 – 10.00 – przejście pod Pomnik w Muzeum Stutthof, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, 
                          przejście na miejsca startu (poza terenem Muzeum),  
10:00 - bieg dziewczęta Szkoła Podstawowa, 
10:20  - bieg chłopcy Szkoła Podstawowa, 
10:40  - bieg dziewczęta Gimnazjum, 
11:00  - bieg chłopcy Gimnazjum, 
11:15 - bieg w kategorii OPEN, 
12.15 -  wręczenie nagród. 
Wszyscy uczestnicy po biegu otrzymają ciepły posiłek. 
 
ZGŁOSZENIE:  
Prosimy przysyłać tradycyjnie pocztą, faxem lub e-mailem na adres:  

 Zespół Szkół w Sztutowie, ul Szkolna 13, 82-110 Sztutowo, 
 fax.: 552478342 
 e-mail: sekretariat@szkolasztutowo.pl 

 
w terminie do 29 kwietnia 2016r. 
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UCZESTNICTWO SZKÓŁ: 
1. Szkoła może wystawić do pięciu osób w każdej kategorii wiekowej. 
2. Zawodnicy startują z czytelnie wypełnionymi kartami startowymi zawierającymi: nazwisko i  imię, 

rok urodzenia, pełna nazwa szkoły. 
3. W zawodach prawo startu mają 5- osobowe reprezentacje szkół w każdej kategorii – Szkoła 

Podstawowa chłopcy i dziewczęta, Gimnazjum - chłopcy i dziewczęta. 
 
KATEGORIE: 
1. Szkoły Podstawowe dystans 1000 m 

 5 dziewcząt w roczniku 2003 i młodsze 
 5 chłopców w roczniku 2003 i młodsi 

2. Gimnazja dystans 1300 m 
 5 dziewcząt w roczniku 2000 i młodsze 
 5 chłopców w roczniku 2000 i młodsi 

3. Kategoria OPEN dystans 1300 m 
 dla osób chcących uczcić  Pamięć Ofiar Stutthofu 

 
PUNKTACJA: 
1. Poszczególni zawodnicy zdobywają punkty dla swoich szkół : 

 tyle punktów ilu zawodników w danej kategorii startuje otrzymuje zawodnik za pierwsze 
miejsce, drugi o jeden mniej itd. (np. 30 startujących zawodników w danej kategorii : I miejsce-
30 pkt, II m – 29 pkt, III m-28 pkt….), 

2. Punkty są sumowane dla szkół podstawowych i gimnazjów, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. 
3. Najlepsze szkoły otrzymają puchary.  
4. Zawodnicy za zajęcie miejsc I-III otrzymują medale.  
5. Za najlepszy wynik indywidualny w każdej kategorii przewidziano nagrody specjalne – 

wydawnictwa Muzeum Stutthof. 
 
UWAGI KOŃCOWE:  
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 
2. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator, 
3. Startujący uczniowie muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych, 
4. W zawodach prawo startu mają uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, zgodnie                                    

i na zasadach komunikatu ZG SZS w sprawie dopuszczania uczniów do zawodów szkolnych. 
 
 
 
   

 


