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ORGANIZACJA ZAWODÓW

Dokumentacja zawodów

przygotowanie regulaminów, pełnej dokumentacji zawodów i 
wszelkich innych materiałów informacyjnych, w tym graficznych 
(projekty tras, centrum zawodów), na potrzeby organizacyjne, 
informacyjne i promocyjne Zamawiajacego (m.in strona internetowa 
www wydarzenia)

1 działanie -  zł          

Projekt trasy i opomiarowanie

wykonanie projektu tras biegu głównego i biegów dziecięcych wraz 
opomiarowaniem, w tym ocena potrzeby zamknięcia ulic, chodników, 
deptaków i ścieżek ogólnodostępnych. Jeśli zaistnieje taka potrzeba 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zgody i zezwolenia od 
właścicieli terenów na koszt własny. 

1 działanie -  zł          

Informacje dla mieszkańców 

poinformowanie mieszkańców okolic centrum zawodów, startu/mety 
i użytkowników ulic oraz ciągów pieszych na których rozgrywane będą 
biegi  o przeprowadzeniu zawodów, z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem przed terminem wydarzenia, w tym wykonanie i 
umieszcenie  tabliczek z informacją w miejscach tras biegów w 
uzgodnieniu z właścicielami terenów oraz budynków

1 działanie -  zł          

KOORDYNATOR ZAWODÓW Koordynator Zawodów osoba odpowiedzialna za koordynację całego projektu zawodów 1 osoba -  zł          

Numer startowy + agrafki
numery startowe (minimum format A5) dla biegu głównego (300szt) 
i biegów dziecięcych (750szt) + 4 agrafki (minimum 28mm) na 1 
numer

1050 szt -  zł          

Medale Bieg główny
medale odlewane ze stali (minimum 60mm średnicy) wraz z wstążką 
z nadrukiem (projekt oraz kolor do ustalenia z Zamawiającym) 300 szt -  zł          

Medale Biegi dziecięcie
medale odlewane ze stali (minimum 40mm średnicy) wraz z wstążką 
z nadrukiem (projekt oraz kolor do ustalenia z Zamawiającym) 750 szt -  zł          

Puchary dla zwycięzców

puchary jednolite w kategoriach (minimum 30cm wysokości)  w tym 
zamówienie, oznakowanie tabliczkami według klasyfikacji i 
dostarczenie w dniu biegu + puchary dla seniora i seniorki biegu, 
koordynacja wręczania pucharów i nagród (nagrody finansuje 
Zamawiający).

86 szt -  zł          

Torby papierowe na pakiety 
startowe do biegu głównego i 
dziecięcych

papierowe torby z logo biegu (białe, lub kolor naturalny, wymiar ok. 
25x31 cm) 

1050 szt -  zł          

Przygotowanie pakietu 
startowego biegu głównego

skompletowanie pakietów startowych dla uczestników biegu 
głównego w papierowe torby z logo biegu (białe, lub kolor naturalny, 
wymiar ok. 25x31 cm) (suma wpisowego proponowana: 35 zł, z czego 
10 zł z każdego wpisowego przeznaczone będzie na cel charytatywny 
wskazany przez Zamawiającego).

300 pakietów -  zł          

Workoplecaki bawełniane na 
depozyt w pakiecie startowym 
sfinansowany z opłaty startowej 
(zawartość pakietu startowego)

zakup workoplecaków bawełnianych (wielkość minimum 30 x 40cm) 
wraz z umieszczonym jednokolorowym logotypem biegu (wysokość 
minimum 10cm) wydawane w biurze zawodów.

300 szt -  zł          

Koszulki techniczne sfinansowane 
z opłaty startowej (zawartość 
pakietu startowego)

koszulki techniczne dla uczestników Biegu głównego, koszulki z 
kolorowym nadrukiem (na przedzie koszulki grafika w wymiarze A4 i 
na plecach koszulki (przy kołnierzyku) logotyp minimum 5cm 
wysokości), projekt nadruków do zaakceptowania przez 
Zamawiającego. (100 % active dry poliester, interlock, 140 g/m2).

300 szt -  zł          

Batony energetyczne 
sfinansowane z opłaty startowej 
(zawartość pakietu startowego)

batony energetyczne (minimum 100gram) dla uczestników biegu 
głównego 

300 szt -  zł          

Workoplecaki dla uczestników 
biegów dziecięcych i 
młodzieżowych (bawełniane na 
depozyt w pakiecie startowym)

zakup workoplecaków bawełnianych (wielkość minimum 30 x 40cm) 
wraz z umieszczonym jednokolorowym logotypem biegu (wysokość 
minimum 10cm) wydawane w biurze zawodów.

750 szt. -  zł          

Bramy start, meta

bramy pneumatyczne start 1szt/meta 1 szt do biegu głównego i 
dziecięcych, (brama w prześwicie szerokość minimum 4,5m, 
wysokość minimum 2,5m), z miejscami na banery promocyjne 
Zamawiającego (wykonanie banerów w ramach kosztów), góra i nogi 
bramy = 6 banerów (łącznie 12 banerów) z uzgodnionym dostępem 
do prądu

2 szt -  zł          

Namiot sędziowski
namiot minimum 3m x 3m wyposażony w stoły (2szt) i krzesła (6szt) 
z uzgodnionym dostępem do prądu i drobnym sprzętem biurowym 1 komplet -  zł          

RODZINNY BIEG CZYSTE MIASTO GDAŃSK Z ZAKŁADEM UTYLIZACYJNYM

PRZYGOTOWANIE 
ZAWODÓW

ŚWIADCZENIA ZAWODNICZE

WYPOSAŻENIE ZAWODÓW



Podium każde miejsce (1, 2, 3), segment wielkości minimum 0,2m 
kwadratowego 

1 szt -  zł          
Zegar startowy ustawiony w okolicy startu i mety (wysokość cyfr minimum 12 cm) 1 szt -  zł          

Ścianka zawodów baner ścianka do zdjęć pamiątkowych wielkości 3m x 2,5m wraz z 
montażem, projekt do zaakceptowania przez Zamawiającego.

1 szt -  zł          

Koszulki techniczne koszulki techniczne, kolor niebieski z logo biegu 50 szt -  zł          
Barierki lekkie niskie barierki ustawione w strefie start, trasa, meta, 120 szt -  zł          

Tablice kierunkowe trasy głównej tablice białe lub żółte wielkości  min. 30cm  x 40cm (informacja 
wielkości minimum 20 cm x 25cm)

30 szt -  zł          

Taśma zabezpieczająca trasy
taśma biało czerwona zabezpieczająca trasę (minimum 7 cm 
szerokości), w ilości niezbędnej do oznakowania (wygrodzenia ) tras 5000

metrów 
bieżących -  zł          

Tyczki do wytyczenia tras tyczki minimum 100cm wysokości 300 szt -  zł          
Toalety przenośne wynajem i serwis (ustawione w okolicy startu/mety) 10 szt -  zł          
Umywalki przenośne wynajem i serwis (ustawione w okolicy startu/mety) 4 szt -  zł          
Ambulans medyczny S wynajem na 5h (10.00-15.00) wraz z 2 osobową obsługą medyczną 1 zespół -  zł          
Patrol medyczny zespoły medyczne 2 osobowe (łącznie 4 osoby) na 5h (10.00-15.00) 3 zespoły -  zł          

Śmietniki duże śmietniki na plastik oraz inne śmieci (minimum 1 m sześcienny) wraz 
z wywozem

4 szt -  zł          

Śmietniki małe śmietniki na kubeczki oraz inne śmieci (minimum 0,1 m 
sześciennego) wraz z wywozem

6 szt -  zł          

BIURO BIEGU, DEPOZYTY i 
PRZEBIERALNIE

Kierownik biura

odpowiedzialny za całość organizacji pracy biura przed, w trakcie i po 
zawodach w tym pełnej dokumentacji zawodów (listy startowe, 
zgłoszeniowe, podpisy zgód uczestnictwa), w tym nadzór nad 
uprzątnięciem i uporządkowaniem terenu biura, depozytów i 
przebieralni oraz przygotowanie dokumentacji biura i pakietów 
startowych. 

1 osoba -  zł          

Zapisy elektroniczne uczestników

rejestracja biegów: głównego i dziecięcych na platformie zapisów z 
możliwością płatności on-line, uwzględniająca obecnie obowiązujece 
przepisy prawa + koordynacja zapisów uczestników przed zawodami i 
w trakcie zawodów (bieg główny)

1 komplet -  zł          

Tabliczki kierunkowe w centrum 
zawodów

tablice białe lub żółte wielkości minimum 30cm  x 40cm (informacja 
wielkości minimum 20 cm x 25cm) informujące o drodze do biura 
zawodów, depozytów, startu, mety i toalet

5 szt -  zł          

Tablice informacyjne tablice odpowiedniej wielkości na listy startowe (alfabetycznie), 
mapy tras, listy wyników, regulamin imprezy w bazie biegów

4 szt -  zł          

Druki informacyjne druki typu: lista startowa (alfabetyczna), mapy tras, listy wyników, 
regulamin zawodów, umieszczonych na tablicach informacyjnych

1 komplet -  zł          

Artykuły biurowe niezbędne artykuły biurowe do przeprowadzenia zawodów 1 komplet -  zł          
Wyposażenie  biura zawodów i 
punktu informacyjnego

namioty minimum 3m x 3m 9 sztuk -  zł          

Wyposażenie  biura zawodów i 
punktu informacyjnego

stoły podłużne  minimum 1 metr kwadratowy powierzchni 9 sztuk -  zł          

Wyposażenie  biura zawodów i 
punktu informacyjnego

ławy, krzesła lub stołki 18 sztuk -  zł          

Osoby na Punkt Informacyjny
osoby odpowiedzialne za informowanie o zawodach (gdzie, co i kiedy 
na zawodach) oraz komunikacje pomiędzy poszczególnymi działami 
zawodów

2 osoby -  zł          

Osoby do wydawania pakietów 
startowych

osoby odpowiedzialne za wydawanie pakietów startowych: 4 osoby 
do biegu głównego i 10 osób do biegów dziecięcych

14 osób -  zł          

Osoby do wydawania pakietów 
startowych w dniu imprezy

osoby odpowiedzialne za przyjmowanie opłat i wydawanie pakietów 
startowych:  biegu głównego i biegów dziecięcych dla osób 
zgłaszonych w dniu imprezy

2 osoby -  zł          

Namiot do depozytu rzeczy namiot minimum 6m x 3m 1 szt -  zł          
Naklejki na workoplecaki 
depozytowe

zakup i druk numeracji (papier 120gram) 500 szt -  zł          

Osoby do obsługi depozytu rzeczy
odpowiedzialni za przygotowanie punktu depozytowego, odbiór, 
przechowywanie i wydawanie rzeczy uczestników na podstawie 
numeracji

osoby -  zł          

Barierki lekkie wysokie do 
depozytu rowerowego

barierki ustawione w strefie depozytu rowerowego 15 szt -  zł          

Naklejki do depozytu rowerów zakup i druk numeracji (papier 120gram) 200 szt -  zł          

Osoby do obsługi depozytu 
rowerowego

odpowiedzialni za przygotowanie punktu depozytowego, odbiór, 
przechowywanie i wydawanie rowerów uczestników na podstawie 
numeracji samoprzylepnej

osoby -  zł          

PRZEBIERALNIE Wyposażenie przebieralni przebieralnie: damska i męska, 2 namioty (6m x 3 m) plus ławki (po 4 
sztuki)

2 zestawy -  zł          

OBSŁUGA BIEGÓW

WYPOSAŻENIE ZAWODÓW

WYPOSAŻENIE SANITARNE

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

SPRZĄTANIE ŚMIECI

BIURO BIEGU  

DEPOZYTY



Kierownik tras

odpowiedzialny za całość organizacji pracy osób związanych z trasami 
przed, w trakcie i po zawodach, w  tym nadzór nad uprzątnięciem i 
uporządkowaniem terenu tras, startu, mety i okolic centrum 
zawodów

1 osoba -  zł          

System pomiaru czasu biegu 
głównego

elektroniczny pomiar czasu przy pomocy jednorazowych chipów wraz 
z oprogramowaniem 1 system -  zł          

Sędziowie pomiaru czasu odpowiedzialni za elektroniczny pomiar czasu 2 osoby -  zł          

System klasyfikacji w biegach 
dziecięcych

klasyfikacja uczestników poszczególnych biegów dziecięcych z 
podziałem na płeć 1 system -  zł          

Sędziowie funkcyjni 
odpowiedzialni za start, metę, klasyfikacje poszczególnych biegów i 
nadzór nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji w obrębie startu i 
mety

osób -  zł          

Sędziowie tras odpowiedzialni za budowę i likwidację tras oraz prawidłowy przebieg 
rywalizacji na poszczególnych odcinkach tras

osoby -  zł          

Obsługa tras zabezpieczenie tras biegu w miejscach newralgicznych osób -  zł          
Nadzór ruchu kierowanie ruchem w okolicy startu i mety (ul Człuchowska) osoby -  zł          

PUNKTY WODNE

Woda

woda do punku nawadniania na trasie i mecie (woda na trasie dla 
biegu głównego, na mecie woda w kubkach ekologicznych 
(papierowe) dla biegu głównego i dziecięcych oraz w razie upalnego 
dnia, woda do punktów odświeżających z miskami i gąbkami) 

600 litrów -  zł          

Kubki do wody  kubki ekologiczne (papierowe) dla biegu głównego i dziecięcych + 
punkt na trasie biegu głównego

1500 szt -  zł          

Stoły do punktów nawadniania na 
biegu głównym i mecie

Montaż i demontaż (stół minimum 1 metr kwadratowy powierzchni) 6 szt -  zł          

Tablice informacyjne tablice odpowiedniej wielkości na punkcie odżywczym na trasie 
(informacja o punkcie i strefie z zrzutu)

2 szt -  zł          

Śmietniki małe śmietniki na kubeczki (minimum 120 L) 4 szt -  zł          

Osoby do obsługi punktów z wodą
osoby podające wodę zawodnikom (punkt na trasie biegu głównego i 
punkt na mecie) odpowiedzialne m.in. za uprzątnięcie terenu wokół 
punktów po imprezie

osób -  zł          

DODATKOWE ZADANIA

Konfenasjer sportowy z doświadczeniem w prowadzeniu biegów, osoba do akceptacji przez 
Zamawiającego

1 osoba -  zł          

Animator sportowy
z doświadczeniem w prowadzeniu rozgrzewek przedstartowych (biegi 
dziecięce i bieg główny), osoba do akceptacji przez Zamawiającego 1 osoba -  zł          

Fotograf sportowy osoba fotografujaca przebieg rywalizacji, a zwłaszcza uczestników na 
ściance zawodów

1 osoba -  zł          

Banery promocyjne 
Zamawiającego na barierki przy 
bramie startowej

wymiar banerów dopasowany do barierek, druk wraz z montażem i 
demontażem 30 sztuk -  zł          

Promocja i zapisy podczas Biegu 
Westerplatte

wykonanie rollupu informacyjnego o biegu i zapisach, obsługa 
zapisów na stoisku Wykonawcy (2 osoby), po wcześniejszym 
ustaleniu z organizatorem wydarzenia, Gdańskim Ośrodkiem Sportu 
(namiot, stoły, krzesła zapewni zamawiający; i inny niezbędny sprzęt 
organizacyjny w tym komputer do zapisów z dostępem do WiFi 
zapewni Wykonawca), czas pracy stoiska min 3 h

1
zespół 

organizacyj
ny

-  zł          

Organizacja stanowisk 
promujących zdrowy styl życia 

organizacja dwóch stanowisk promujących zdrowy styl życia, 
umożliwiający uczestnikom uzyskanie informacji na temat 
racjonalnego prowadzenia treningu również dla najmłodszych, 
sprawdzenie wydolności, stanu zdrowia. Propozycję merytoryczną 
stoisk potencjalny Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po 
wyłonieniu Wykonawcy

2 stanowiska -  zł          

Urny do losowania nagród 
dodatkowych + losy z numerami

przygotowanie 2 urn: 1 dla biegu głównego, 1 dla biegów dziecięcych, 
do których osoby odbierające numery startowe będą wrzucać 
specjalnie przygotowane przez Wykonawcę kartki z numerami 
startowymi

2 szt -  zł          

Prowadzenie klasyfikacji 
pracowników ZU

przedstawienie Zamawiającemu klasyfikacji pracowników ZU, którzy 
wezmą udział w biegu głównym. Pracownicy muszą być 
zadeklarowani jako klub ZU

1 działanie -  zł          

Prowadzenie losowania nagród
wsparcie losowania nagród wśród wszystkich uczestników biegów po
biegu głównym (wśród dzieci i dorosłych) – nagrody zapewnia
Zamawiający

1 działanie -  zł          

Banery na bramy start i meta

wykonanie łącznie 12 banerów (na rzepy) na bramy start oraz meta: 
góra bramy z nazwą i logo biegu; na nogach bramy: z logo 
Organizatora, logo Miasta Gdańska i logo Rady Dzielnicy Ujeścisko-
Łostowice, banery umieszczone z dwóch stron bram (podwójne)

12 banerów -  zł          

SUMA -  zł          

ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI

ORGANIZACJA PUNKTÓW 
WODNYCH


