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REGULAMIN WIZZ AIR KATOWICE HALF MARATHON 2018 - SZTAFETA 

 

1. Organizator 

1.1. Organizatorem imprezy jest Fundacja „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 35, KRS: 

0000519201,  NIP: 631265409,  REGON: 243633458. 

 

2. Cele imprezy 

2.1. Promocja sponsora tytularnego imprezy - linii lotniczych Wizz Air. 

2.2. Promocja gospodarza imprezy - Miasta Katowice. 

2.3. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. 

2.4. Wsparcie osób niepełnosprawnych. 

2.5. Promocja idei wolontariatu. 

 

3. Termin i miejsce 

3.1. Sztafeta jest biegiem towarzyszącym podczas imprezy biegowej pn. „Wizz Air Katowice Half Marathon” i 

odbędzie się w dniu 10 czerwca 2018 roku w Katowicach. 

3.2. Długość trasy biegu sztafetowego: 4 x 5 km. 

3.3. Trasa biegu będzie przebiegać ulicami Katowic i zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

www.halfmarathonkce.pl . 

3.4. Start i meta usytuowane będą na placu Sławika i Antalla przed Spodkiem. 

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety. Trasa będzie oznaczona znakami 

pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.  

3.6. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w pałeczkach sztafetowych (elektroniczny 

pomiar czasu). 

 

4. Uczestnictwo  

4.1. Każda sztafeta składa się z 4 biegaczy. Sztafeta ma łącznie do pokonania dystans 20 km, przy czym każdy z 

biegaczy 5 km. 

4.2. Jeden zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w jednej drużynie. 

4.3. Zmian w sztafecie (przekazania pałeczki sztafetowej kolejnemu zawodnikowi) dokonuje się tylko w 

wyznaczonej strefie zmian znajdującej się przed bramą start-meta. Po przekazaniu pałeczki zawodnik 

zobowiązany jest niezwłocznie przebiec przez metę i zejść z trasy biegu. W strefie zmian może przebywać 

tylko jedna osoba z danej drużyny. 

4.4. Pakiety startowe dla całej drużyny odbiera w Biurze Zawodów Kapitan Drużyny lub osoby upoważnione przez 

niego na piśmie. 

4.5. Osoba odbierająca numery startowe dla całej drużyny musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz 

wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich zawodników KARTĘ STARTOWĄ. 



 

  

   

  

 

  

 

 

 
2/4 

 

FUNDACJA „CAŁA NAPRZÓD” 
NIEPEŁNOSPRAWNI. PEŁNOSPRAWNI W ZABAWIE 

Adres siedziby: 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 35 
tel.: +48 511 141 197, e-mail: lukasz.gorczynski@calanaprzod.org www.calanaprzod.org  

FB: www.facebook.com/calanaprzod 
KRS 0000519201   REGON 243633458   NIP 6312654097 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3841 5336 
 

 

4.6. W dniu zawodów przed startem biegu (godzina zostanie podana przez Organizatora) zostanie 

przeprowadzona odprawa kapitanów drużyn, na której zostaną przekazane im pałeczki sztafetowe z chipami. 

Udział w odprawie jest obowiązkowy, a warunkiem klasyfikacji zawodników jest udział w biegu z pałeczką 

sztafetową wydaną przez Organizatora. Po zakończeniu sztafety, pałeczki zostaną zebrane na mecie przez 

Obsługę Trasy Biegu. 

4.7. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia rozpoczęcia biegu ukończą 18 lat, uczestnicy poniżej 18 

roku (minimum ukończone 16 lat) życia zostaną dopuszczeni do startu  pod warunkiem podpisania 

oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność (w Biurze Zawodów) przez opiekuna prawnego. 

4.8. Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego 

Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Oświadczenia wszystkich członków drużyny 

dostarcza Kapitan. 

4.9. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny.  

4.10. Trasa biegu  zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w czasie trwania zawodów.  

4.11. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13.00, zobowiązani są do przerwania biegu i niezwłocznego 

opuszczenia trasy. 

4.12. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać 

ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

4.13. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym 

Policji, Straży Miejskiej i innych służb zabezpieczających trasę biegu.  

4.14. Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne i niepodważalne. 

4.15. Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, 

przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym  

i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała  

i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

 

5. Zgłoszenia 

5.1. Rejestracji członkowie drużyny (Kapitan + 3 zawodników) dokonują osobno. Zapisy przyjmowane będą 

poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.halfmarathonkce.pl. Wszyscy członkowie 

drużyny podczas rejestracji wpisują w formularzu TĘ SAMĄ NAZWĘ DRUŻYNY.  

Płatności za całą drużynę dokonuje Kapitan. 

5.2. Organizator ustala limit uczestników na 50 sztafet. O udziale uczestników w biegu decyduje kolejność 

zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą, za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto 

bankowe. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia nieopłacone nie będą ważne!  

Możliwość zapisu w dniu biegu będzie tylko w przypadku niewyczerpania limitu. 

5.3. W zależności od kolejności dokonania zgłoszenia i wpłaty stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio (za 

sztafetę): 
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Liczba opłaconych sztafet Opłata startowa 

1-30 150 zł 

31-50 180 zł 

 

5.4. Płatności dokonuje Kapitan. Płatności należy dokonywać: 

a. w terminie do 4 czerwca 2018 roku na konto: 

Fundacja „Cała Naprzód” 

ul. Kościuszki 35,  44-100 Gliwice 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3841 5336 

Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) – opłata startowa Wizz Air Katowice Half Marathon - sztafeta 

b. poprzez system szybkich płatności online DotPay dostępny w procesie rejestracji. 

5.5. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres 

info@halfmarathonkce.pl (nie później niż w następnym miesiącu kalendarzowym po dokonaniu wpłaty) z 

danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i 

wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.  

5.6. W przypadku zmiany zawodnika w sztafecie przeniesienie numeru startowego na innego zawodnika, który nie 

posiada jeszcze numeru startowego, możliwe będzie do 4 czerwca 2018 roku. Zgłoszenie przeniesienia 

numeru startowego na innego zawodnika należy kierować na adres mailowy: info@halfmarathonkce.pl 

Zmiana będzie możliwa do dnia 4 czerwca 2018 r. 

5.7. Informacja o przeniesieniu numeru powinna zostać wysłana przez Kapitana i zawierać pełne dane 

rejestracyjne nowego zawodnika.  

5.8. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy tylko w czasie pracy Biura Zawodów. 

5.9. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w 

późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia 

jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora. 

5.10. Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane najpóźniej 2 tygodnie przed terminem biegu. 

5.11. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymają, m.in.: 
a. numer startowy, uprawniający do darmowych przejazdów w weekend imprezy komunikacją publiczną 

(KZK GOP i Koleje Śląskie) 
b. agrafki 
c. koszulka techniczna 
d. kupon na posiłek po biegu 
e. voucher zniżkowy Wizz Air do wykorzystania na zakup biletu lotniczego na stronie przewoźnika 
f. chusta wielofunkcyjna (opcjonalnie) 
g. gadżety i upominki od sponsorów 
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6. Klasyfikacja 

6.1. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie sumy czasów rzeczywistych (netto – liczonych od 

przekroczenia linii startu)  wszystkich członków sztafety. 

6.2. Każdy uczestnik sztafety spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy. 

6.3. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna open. 

6.4. Zdobywcy miejsc I – V w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki, a także atrakcyjne 

nagrody rzeczowe lub finansowe podane do wiadomości w późniejszym terminie. 

 

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

7.2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

7.3. Organizator zapewnia dostęp do szatni, toalet i natrysków. 

7.4. Organizator zapewnia depozyt. 

7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu. 

7.6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie.  

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i 

filmowania dla potrzeb reklamowych, promocyjnych, wykorzystywania w Internecie lub  

w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz dla innych potrzeb komercyjnych. 

7.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu. 

Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w 

katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach  

i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez 

Organizatora. 

7.9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres info@halfmarathonkce.pl 

 

 


