
REGULAMIN XV MARSZOBIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 

6 LISTOPADA 2010 ROKU (SOBOTA) 

 

1. CEL IMPREZY 

Uczczenie pamięci wielopokoleniowej drogi narodu polskiego ku niepodległości Ojczyzny poprzez 

marszobieg jako aktywną formę obchodów Święta Niepodległości. Oprócz uroczystości rocznicowych 

organizowany jest marszobieg na malowniczej trasie turystycznej z kopca im. Józefa Piłsudskiego na 

kopiec im. Tadeusza Kościuszki. W imprezie, tradycyjnie organizowanej w listopadzie, uczestniczy 

młodzież szkolna, zawodnicy klubów sportowych oraz mieszkańcy Krakowa. 

2. ORGANIZATOR 

Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa-Jacka Majchrowskiego. 

Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych w Urzędzie Miasta Krakowa. 

Studio 2 Biuro Promocji – wykonawca.  

Małopolski Związek Lekkiej Atletyki. 

3. TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM 

Marszobieg przeprowadzony zostanie w dniu 6 listopada 2010 r. (sobota) na trasie pomiędzy 

kopcem im. Józefa Piłsudskiego, a kopcem im. Tadeusza Kościuszki wg programu: 

* 930 – 1130 zgłoszenia, odbiór kart startowych na kopcu im. J. Piłsudskiego, 

* 1130 – 1145 uroczystości rocznicowe na kopcu im. J. Piłsudskiego, 

* 1145 – 1155 złożenie kwiatów pod krzyżem, 

* 1200 start do marszobiegu spod kopca im. J. Piłsudskiego, 

* 1330 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – na kopcu im. T. Kościuszki, 

* 1400                zakończenie imprezy 

4. DOJAZD 

Proponowany dojazd z Dworca PKP i PKS w Krakowie do Lasku Wolskiego - ZOO: 

Autobus MPK  - 124, 152, 502 – Dworzec Główny – Cracovia (wg. rozkładu MPK) 

Tramwaj MPK  - 2, 15 – Dworzec Główny – Cracovia (wg. rozkładu MPK) 

Autobus MPK  - 134 - Cracovia - Kałuży, Focha, Leśna – ZOO (wg. rozkładu MPK) 

Pieszo  - ZOO - Kopiec im. Józefa Piłsudskiego 

Organizator nie zabezpiecza transportu po zakończeniu Marszobiegu z mety na kopcu Kościuszki na 

Kopiec Piłsudskiego. 

Zaleca się uczestnikom Marszobiegu do korzystania z komunikacji miejskiej – strona elektroniczna 

rozkładu jazdy MPK: www.mpk.krakow.pl/default.aspx?docId=154 



5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 W marszobiegu mogą brać udział wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania i wiek, którzy 

zgodnie z regulaminem zgłoszą swój udział u bezpośredniego realizatora imprezy. 

 Małoletni do 18 roku życia biorą udział w marszobiegu za zgodą rodziców (opiekuna). Pozostali 

uczestnicy biorą udział w marszobiegu na własną odpowiedzialność. 

 Warunkiem uczestnictwa w biegu jest złożenie pisemnego oświadczenia pozwalającego na udział 

w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich przy zgłoszeniu wymagane jest dołączenie zgody 

podpisanej przez opiekuna prawnego. 

 Organizator zaleca posiadanie przez uczestników marszobiegu aktualnych badań lekarskich. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników, jak również za posiadane mienie 

majątkowe. 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników marszobiegu od 

nieszczęśliwych wypadków. 

 Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu. 

6. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia uczestnictwa w XV Marszobiegu Niepodległości należy dokonać w dniu 6 listopada 2010 

roku w biurze zawodów mieszczącym się na Kopcu Piłsudskiego w godzinach 930 - 1130. 

Procedura zgłoszeniowa: 

- uczestnik pełnoletni składa pisemną Deklarację Uczestnika (oświadczenie) pozwalające na udział  

w Marszobiegu, 

- uczestnik niepełnoletni przy zgłoszeniu dołącza zgodę do uczestnictwa w Marszobiegu podpisaną 

przez opiekuna prawnego. 

Po dokonaniu zgłoszenia każdy uczestnik Marszobiegu otrzymuje numer startowy, kartę startową oraz 

worek na odzież oznakowany zgodnie z numerem startowym. 

7. RYWALIZACJA 

Podczas XV Marszobiegu Niepodległości prowadzona będzie klasyfikacja: 

 Otwarta Kobiet i Mężczyzn 

 W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn: 

- do 11 lat (rocznik 1999 i młodsi) 

- 12 – 13 lat (rocznik 1997-1998) 

- 14 – 15 lat (rocznik 1995-1996) 

- 16 – 19 lat               (rocznik 1991-1994)                

- 20 – 29 lat (rocznik 1981-1990) 

- 30 – 39 lat (rocznik 1971-1980) 

- 40 – 49 lat (rocznik 1961-1970) 

- 50 – 59 lat (rocznik 1951-1960) 

- 60 lat + (rocznik 1950 i starsi) 

 Kategoria rodzinna – drużyny 4 – osobowe. Uczestniczy zespół mieszany, w tym obowiązkowo 

jeden z rodziców lub dziadków – decyduje suma punktów uzyskanych przez członków rodziny 

startujących w biegu wg klucza: 1. miejsce - 1 pkt., 2. miejsce – 2 pkt., itd. 

Za miejsca 1-3 w tej kategorii przyznawane będą nagrody rzeczowe. 



 Kategoria klubowa (osobno dla kobiet i mężczyzn): drużyny 4 – osobowe, zgłoszenia przyjmowane 

tylko na podstawie listy uczestniczących w biegu zawodników klubu (imię, nazwisko, rok 

urodzenia) potwierdzonej pieczęcią klubu, podpisem osoby statutowo uprawnionej do 

reprezentowania klubu oraz podpisem opiekuna ekipy. O kolejności decyduje suma punktów 

uzyskanych przez zawodników klubu, wg klucza: 1. miejsce – 1 pkt., 2. miejsce – 2 pkt., itd. 

Za miejsca 1-3 w tej kategorii przyznawane będą puchary oraz nagrody rzeczowe. 

START: wszyscy rozpoczynają marszobieg ze startu wspólnego. Na starcie wyznaczone będą 4 strefy 

w których ustawiają się uczestnicy Marszobiegu według następującej zasady: 

Strefa I Strefa organizatora uczestnicy z kategorii wiekowej 16-49 

Strefa II 16-19 lat 20-29 lat 30-39 lat 

Strefa III 12-13 lat 14-15 lat 40-49 lat 

Strefa IV do 11 lat 50-59 lat 60 lat + 

Na trasie pierwsza grupa uczestników prowadzona będzie przez wyczynowego kolarza MTB. 

META: kobiety oraz mężczyźni wbiegają na metę do osobnych (oznaczonych) lejów. 

8. NAGRODY 

 Za 1 – 3.  miejsce w kategorii otwartej kobiet i mężczyzn – puchar ufundowany przez 

Miasto Kraków oraz nagrody rzeczowe. 

 Zdobywcy nagród w kategorii otwartej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych. 

 Za 1 – 3 miejsce w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe 

 Nagroda dla najmłodszego i dla najstarszego startującego uczestnika biegu. 

 Pierwsze 250 kobiet i 250 mężczyzn na mecie otrzyma okolicznościową koszulkę. 

9. UWAGI KOŃCOWE 

 Uczestników Marszobiegu Niepodległości obowiązuje niniejszy regulamin. 

 Odbiór numeru i karty startowej oraz podpisanie oświadczenia są równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu. 

 Wszyscy uczestnicy startują w strojach i obuwiu odpowiednim do warunków atmosferycznych.  

 Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, 

przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości 

jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. 

 Każdy uczestnik biegu po jego ukończeniu oddaje na mecie swoją kartę startową sędziemu. 

 Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 13:00 w dniu odbywania się zawodów.  

 Dyrektor  Marszobiegu Niepodległości zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których 

zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

 W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników, jak również za posiadane mienie 

majątkowe. 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników biegu od nieszczęśliwych 

wypadków. 

 Organizator zapewnia na starcie i na mecie namioty służące za przebieralnie. 



Przed startem istnieje możliwość przekazania rzeczy osobistych zawodnika zapakowane w worek 

(dostarczony przez organizatora) do autokaru, który dokona transportu na metę. Odjazd autokaru 

z miejsca startu o godzinie 11.45. Wydawanie worków z autokaru odbywać się będzie za 

okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia 

organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 

ORGANIZATOR: WSPÓŁPRACA: 

 

Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych  Małopolski Związek Lekkiej Atletyki 

Urząd Miasta Krakowa lekkoatletyka.net.pl 

 

 WYKONAWCA:  

  

 Studio 2 Biuro Promocji 



DEKLARACJA UCZESTNIKA - OŚWIADCZENIE  
XV MARSZOBIEGU NIEPODLEGŁOŚCI  

Pragnę wziąć udział w imprezie XV Marszobieg Niepodległości, którego rozpoczęcie 

zaplanowane jest w Krakowie w dniu 6 listopada 2010r. o godz. 12.00 („Impreza”), organizowanej 

przez Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych w Urzędzie Miasta Krakowa, realizowanej przez Studio 2 

Biuro Promocji („Organizator”). 

Niniejszym zaświadczam, że informacje podane w formularzu zgłoszeniowym/karcie startowej 

są prawdziwe i że zapoznałem się z Regulaminem XV Marszobiegu Niepodległości. Przyjmuję również 

do wiadomości, że przez złożenie i podpisanie formularza zgłoszeniowego lub karty startowej jestem 

związany warunkami zawartymi w Regulaminie Imprezy. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest zgoda Uczestnika na poddanie się wymaganiom 

podanym w Regulaminie i Deklaracji Uczestnika. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 

wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik/Prawny opiekun 

przyjmuje na siebie zobowiązania podane w Regulaminie i Deklaracji Uczestnika. 

2. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Imprezie wiąże się z zajęciami 

fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, odniesienia obrażeń 

ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Przekazanie 

Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza, 

iż Uczestnik/Prawny opiekun przyznaje i potwierdza, że rozumnie rozważył i ocenił charakter, 

zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem i dobrowolnie, swobodnie zdecydował 

się podjąć to ryzyko. 

3. Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na bieg. 

4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnikom doradza 

się, aby, jeżeli będzie to konieczne, uzyskali dla siebie takie ubezpieczenie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników  

w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Biegu Samorządowego. 

6. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających  

i nielegalnych substancji. 

7. Wyniki XV Marszobiegu Niepodległości zostaną umieszczone na stronie internetowej: 

http://www.bip.krakow.pl/, oraz www.lekkoatletyka.net.pl 

8. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane, w całości lub 

częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia 

(w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. 

9. We wszystkich sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator Imprezy, któremu 

przysługuje wyłączne prawo interpretacji Regulaminu. 


