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REGULAMIN 

MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PATRIOTYCZNEGO MARSZOBIEGU PO ZDROWIE 
KIELCE , PARK MIEJSKI im. Stanisława Staszica, 18 czerwiec 2022 r. 

 
I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Międzypokoleniowego Patriotycznego Marszobiegu Po Zdrowie jest Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora, 
ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków, www.glosseniora.pl, zwany dalej „Organizatorem”.  

II. CELE 
1. Upamiętnienie Odzyskania Niepodległości oraz 40-lecia Solidarności Walczącej. 
2. Upowszechnianie idei biegania i marszu jako najprostszej formy ruchu.  

III. TERMIN I MIEJSCE 
1. Marszobieg odbędzie się 18 czerwca 2022 roku w Kielcach, w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica na dystansie 1918 
metrów (jedna pętla) i 3836 metrów (dwie pętle). 
2. Trasa Marszobiegu będzie oznakowana i zabezpieczona przez odpowiednie służby.  
3. Start i meta Marszobiegu nastąpi z placu przed muszlą koncertową w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica od ulicy Jana 
Pawła II.  
4. Start Marszobiegu nastąpi o godzinie 11.11.  
5. Meta Marszobiegu znajdować ́się będzie na placu przed muszlą koncertową w Parku Miejskim.  
6.Trasa Marszobiegu: Start: plac przed muszlą koncertową w Parku Miejskim - alejki parkowe - META plac przed muszlą 
koncertowa wg. załączonego planu. 
7.Trasa Marszobiegu poprowadzona jest wyłącznie chodnikami/alejkami. Na czas trwania Marszobiegu ruch pieszy zostanie 
wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny.  
8. Niedopuszczalne jest skracanie trasy Marszobiegu.  
 

IV. LIMIT CZASU 
1. Limit czasu Marszobiegu wynosi 60 min.  
2. Biegacze, którzy nie ukończyli Marszobiegu w limicie czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia numeru startowego. 
  

V. ZGŁOSZENIA 
1. Maksymalny limit uczestników w Marszobiegu to 250 Uczestników. Może zdarzyć ́ się, że Organizator zwiększy limit 
uczestników.  
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Marszobiegu formularza 
zgłoszeniowego. Zgłoszenie odbywa się w formie nadesłania formularza zgłoszeniowego na adres: gps@manko.pl do dnia 
16.06.2022 r.  
3. W przypadku nie przekroczenia limitu Uczestników zgłoszenia na bieg przyjmowane będą ̨w dniu zawodów do godz. 10.00 w 
Biurze Zawodów. Decyduje kolejność ́zgłoszeń́.  
4. Wypełnienie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało 
wypełnione niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione 
przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.  
6. Tożsamość ́wszystkich uczestników Biegu zostanie zweryfikowana w Biurze Zawodów. 7. Biuro Zawodów mieścić ́się będzie 
na STARCIE / MECIE Marszobiegu i oznaczone będzie napisem informacyjnym Biuro Zawodów.  
8. Uczestnictwo w Marszobiegu jest darmowe.  
VI. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH 
Odbiór odbędzie się w dniu Marszobiegu do godz. 9.00 – 10.15 w Biurze Zawodów. 
VII. UCZESTNICTWO – KLASYFIKACJE 
1. Prawo uczestnictwa w Marszobiegu mają w pierwszej kolejności seniorzy 60+.  
2. Podczas Marszobiegu prowadzone są ̨ następujące klasyfikacje: a) klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna 
mężczyzn;  do 50 roku życia, 50+,60+, 70+, 80+, dla najstarszego i najmłodszego uczestnika wydarzenia, a także dla duetów 
dziadek/babcia – wnuk/wnuczka. 
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3. W Marszobiegu biegacze (niezależnie od płci) kolejno przekraczający linię mety nie będą mieli obliczonego czasu, a 
pierwszych pięć osób będzie klasyfikowanych wg. kolejności przekroczenia linii startu do linii mety, pozostali jako uczestnicy. 
4. W oficjalnych wynikach podani zostaną ̨zwycięzcy i najstarsi uczestnicy.  
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są ̨ do przedstawienia wypełnionego formularza, zgody do udziału w Marszobiegu 
podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna. Formularz wypełniają ̨ opiekunowie zawodników niepełnoletnich przy 
odbiorze numeru startowego w Biurze Zawodów.  
6. Podpisując zgłoszenie, Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Marszobiegu.  
7. Organizatorzy Marszobiegu nie zapewniają ̨ biegaczom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie – ani zdrowotnego, ani 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń́, śmierci lub szkód, jakie mogą ̨wystąpić ́w związku 
z uczestnictwem biegacza w Marszobiegu oraz nie ponoszą ̨z tego tytułu odpowiedzialności.  
8. Podczas weryfikacji w Biurze Marszobiegu każdy Uczestnik otrzyma numer startowy z czterema agrafkami.  
9. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać ́ dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych 
osobowych oraz wieku.  
10. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną ̨zdyskwalifikowani. Zabrania się startu zawodnikom będący 
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  
11. Organizator nie zapewnia  przebieralni dla uczestników.   
13. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność ́za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz 
kodeksu cywilnego.  
 

VIII. NAGRODY 
1. Wszyscy zawodnicy w Marszobiegu otrzymają ̨na mecie wyróżnienia w postaci dyplomów.  
2. Zwycięzcy otrzymają ̨puchary i nagrody/gadżety sportowe.  
3. Dane i wizerunki zwycięzców zostaną opublikowane w Ogólnopolskim Magazynie Głos Seniora.  
4. Przekazanie pucharów nastąpi na scenie muszli koncertowej w Parku Miejskim około godziny 13.00. Szczegóły zostaną 
podane w komunikacie organizacyjnym.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z Uczestnikami Biegu są osoby wskazane przez organizatora, w kamizelkach 
odblaskowych i identyfikatorami na trasie i Biurze Zawodów.  
2. Stanowiska wydawania pucharów, medali, i wody będą wspólne dla wszystkich uczestników.  
3. Organizator zapewnia obecność ́karetki pogotowia podczas Marszobiegu.  
4. Ubezpieczenie NNW leży w indywidualnej gestii Uczestników Biegu.  
5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością ̨lub uczestnictwem w Biegu.  
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w trakcie Marszobiegu.  
7. Zawodnik na mecie nieposiadający numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których winien poinformować ́przed rozpoczęciem imprezy.  
9. W sprawach spornych dotyczących biegu decyduje Organizator przy porozumieniu ze Współorganizatorem.  
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn.  
11. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna 
interpretacja Regulaminu.  
12. Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniu wyraża zgodę na publikację zdjęć z wizerunkiem w celach promocyjnych  
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje organizator.  

X. DANE OSOBOWE 
Biorąc udział w Marszobiegu uczestnicy bądź ́ ich prawni opiekunowie wyrażają ̨zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 
nim zawartych w zbiorze danych o uczestnikach biegu przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia Międzypokoleniowego Patriotycznego 
Marszobiegu Po Zdrowie. Biorąc udział w Marszobiegu uczestnicy bądź ́ ich rodzice/opiekunowie prawni podporządkowują ̨się 
postanowieniom niniejszego Regulaminu i w pełni je akceptują.̨ W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w 
pkt 3 Twoje dane będą ̨ udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Związanym z 
organizacją Marszobiegu.  
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