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Regulamin 

Już po raz czterdziesty czwarty harcerze spotykają się w styczniową noc, aby wziąć udział w Harcerskim 

Bydgoskim Biegu Nocnym, upamiętniającym ważne dla Bydgoszczy rocznice – Powrotu do Macierzy w 1920 

roku i uwolnienia spod okupacji hitlerowskiej w roku 1945. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, gdyż bieg 

odbędzie się na terenie Fordonu. 

 

„Fordon – miasto trzech kultur” 

Fordon jako historyczne miasto skrywa tajemnice, o których bydgoszczanie spoza tej dzielnicy jeszcze nie 

wiedzą. W trakcie corocznego Harcerskiego Bydgoskiego Biegu Nocnego będziemy w praktyce poznawać to 

miejsce - od czasów, gdy było Wyszogrodem, aż po losy powojenne. Dokładnie 10 stycznia 1920 roku Fordon 

powrócił do Macierzy. Upamiętniając to wydarzenie spotkamy się na apelu na Rynku Starego Fordonu i tam 

rozpoczynamy nocną grę. W jej trakcie harcerze będą poznawać niezwykłą historię miasta, które dopiero w XX 

wieku stało się dzielnicą Bydgoszczy. 

Gdzie i kiedy? 

Spotykamy się 19 stycznia 2018 r. o godz. 22.00 na Rynku Starego Fordonu w Bydgoszczy. Bieg trwa całą noc, 

a podsumowanie współzawodnictwa odbędzie się 20 stycznia 2017 roku w godzinach porannych. Całość 

zakończy się około godziny 7:00. 

 

Uczestnicy 

W Biegu mogą wziąć udział zorganizowane 5-15 osobowe patrole harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników 

a także osób niezrzeszonych w ZHP pod opieką osoby pełnoletniej. 

 

Uczestnicy startują w trzech kategoriach: 

 

I. Harcerze oraz zorganizowane grupy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. 

II. Harcerze starsi oraz zorganizowane grupy uczniów szkół gimnazjalnych. 

III. Wędrownicy oraz zorganizowane grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Podpowiedź dla drużyn wielopoziomowych: aby nasza rywalizacja była fair, prosimy o to, aby w patrolu było 

co najmniej 70% harcerzy danej metodyki (czyli nie więcej, niż 30% harcerzy ze starszej kategorii, niż wybrana 

trasa). 

 

Zgłoszenia i odpłatność: 



Zgłoszenia udziału w biegu należy dokonać przez wypełnienie formularza:  

https://goo.gl/forms/F5ADXvbdpo3AYo5A2 

 Do zgłoszenia  wymagane jest dokonanie wpłaty dodatkowej składki zadaniowej (dla członków ZHP) lub 

wpisowego (dla osób niezrzeszonych). 

Dodatkowa składka zadaniowa (wpisowe) za udział w biegu wynosi 10,00 zł. Opiekun uczestniczy w biegu bez 

odpłatności. Płatności można dokonać gotówką w biurze Komendy Hufca, w trakcie dyżuru skarbnika lub na 

konto bankowe nr 09 1060 0076 0000 3300 0063 0315. 

Termin zgłoszeń upływa w dniu 15 stycznia 2017 r. (niedziela) o godzinie 18.30. 

 

W ramach dodatkowej składki zadaniowej (wpisowego) organizatorzy zapewniają: 

1. Program biegu 

2. Nagrody dla najlepszych patroli  

3. Okolicznościową odznakę 

4. Poczęstunek na trasie 

 

Po zgłoszeniu patrolowi /opiekunowie grup zostaną poinformowani o szczegółach oraz o niezbędnym 

wyposażeniu na trasie. 

 

Inne ważne informacje: 

Każdy patrol uczestniczy w biegu pod opieką osoby pełnoletniej.  

Obowiązkowym wyposażeniem każdego patrolu jest apteczka pierwszej pomocy.  

Opiekun jest zobowiązany do posiadania przy sobie telefonu kontaktowego, podanego w formularzu. 

Bieg odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne.  

Zadania zlokalizowane są głównie w pomieszczeniach, jednak odległości pomiędzy nimi trzeba pokonywać 

pieszo.  

Prosimy o odpowiedzialne przygotowanie się patroli, zwłaszcza stosowny ubiór i wyposażenie. 

Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego.  
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