
 

 

 

Serdecznie zapraszamy miłośników biegania, marszu Nordic Walking oraz 

fanów zespołu THE BEATLES na 

V KAMUS CROSS for THE BEATLES 

Tegoroczna edycja: wokół sylwetki Ringo Starra 

Organizator:  
Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy „Kamus Maraton”. Strona imprezy: www.thebeatles2.pl. Kontakt: 

Kazimierz Musiałowski, tel. 604-500-842. 

Imprezę wspierają: 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

Urząd Wojewódzki Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

Starostwo Powiatowe Powiatu Toruńskiego 

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Osieku n. Wisłą  

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku n. Wisłą 

Patroni medialni: 
Portal Maratony Polskie:  www.maratonypolskie.pl 

Portal Chodzę z kijkami:  www.chodzezkijami.pl  

Gazeta Nowości:  www.nowosci.com.pl  

Radio Plus:  www.torun.radioplus.pl  

Historia powstania:   
W sierpniu 2009 roku otwarto w miejscowości Smogorzewiec pod Toruniem pierwszą w Polsce uliczkę o nazwie 

zespołu The Beatles. Co roku w sierpniu odbywa się spotkanie fanów marszu Nordic Walking, joggingu oraz zespołu, 

by uczcić pamięć o The Beatles. Po zawodach odbywa się koncert muzyczny. 

Cel: 
Upowszechnianie biegów oraz marszu Nordic Walking, promowanie kultury poprzez koncert muzyczny, integracja 

lokalnych społeczności oraz promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Termin i miejsce: 
17 sierpnia 2013 r. (sobota), „Dom Kombatanta” obok jeziora w Osieku n. Wisłą. Biuro zawodów czynne w dniu 

zawodów w godzinach od 9:00 do 11:30. Start do biegu oraz marszu Nordic Walking godzina 12:00. 

Trasa: 
1) Biegacze: długość trasy wynosi 10,940m. Start i meta na dziedzińcu „Domu Kombatanta”. Trasa wiedzie przez: 

Osiek � Smogorzewiec (uliczka The Beatles) � do drogi pożarowej nr.2 � nawrót do „Domu Kombatanta”.  

2) Marsz Nordic Walking: długość trasy wynosi 7,540m. Start i meta na dziedzińcu „Domu Kombatanta”. Trasa 

wiedzie przez: Osiek � Smogorzewiec (uliczka The Beatles) � nawrót do „ Domu Kombatanta”.  



3) Trasa będzie oznakowana co 1 km. Punkty odżywcze na 3,770m, 7,170m oraz na mecie. Opis trasy: zróżnicowana, 

ścieżka rowerowa, asfalt, następnie polna droga oraz dukt leśny. 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane będą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronie internetowej: www.maratonypolskie.pl.   

Uwaga! Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.07.2013r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Za 

zgłoszonych uważane będą te osoby, które dokonały opłaty startowej.  

Uczestnictwo/Opłaty:            
1) Prawo startu w biegu na dystansie 10,940m oraz spaceru na 7,540m mają te osoby, które najpóźniej do dnia 17 

sierpnia 2013 roku ukończą 18 rok życia. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat muszą przedstawić zgodę rodzica lub 

prawnego opiekuna na start w zawodach. Wymagana jest obecność jednego z rodziców lub prawnego opiekuna 

podczas zawodów. 

2) Wydawanie numerów oraz koszulek w Biurze Zawodów w godzinach urzędowania za okazaniem dokumentu 

tożsamości. Każdy uczestnik wypełnia i podpisuje Kartę Zgłoszenia. Podpisanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z 

wyrażeniem przez uczestnika zgody i zezwoleniem Klubowi Sportowemu „Kamus Maraton” na wykorzystanie 

podanych w nim danych osobowych na potrzeby imprezy oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 
uczestnika na potrzeby telewizji, prasy i materiałów reklamowych Klubowi Sportowemu „ Kamus Maraton”. 
3) Opłata startowa: 30 zł. do 30 czerwca, 40 zł do 31 lipca, 60 zł. w dniu zawodów prosimy jej dokonać 

jednocześnie ze zgłoszeniem internetowym. Zapisy przyjmujemy do 31.07.2013 . Wniesiona opłata nie 

podlega zwrotowi. Z uwagi na niezwykłość wydarzenia i związanych z nim pamiątek osobie, która nie 

dotrze na imprezę, koszulkę oraz pamiątkowy medal prześlemy na adres podany przy zapisach a koszt 

przesyłki poniesie organizator.  Opłatę należy dokonać na: 

Bank BGŻ o/Toruń 

Klub Sportowy „ Kamus Maraton” 

Nr:05 2030 0045 1110 0000 0233 9170 z dopiskiem „Cross”. 

Prosimy podać Imię i Nazwisko za kogo opłata jest wniesiona oraz wybrać rozmiar koszulki. S,M,L,XL,XXL. 

Przebieg imprezy 
1) Po zakończeniu zmagań sportowych zapraszamy na posiłek regeneracyjny. 

2) Koncert muzyczny zespołu oraz gościa specjalnego z Anglii. 

3) Medale wręczymy po przekroczeniu linii mety. 

4) Dekoracja pucharami zdobywców 3 pierwszych miejsc kobiet oraz mężczyzn w kategorii generalnej, biegu, oraz 

Nordic Walking, losowanie nagród  nastąpi w przerwie koncertu.  

Zapewniamy dla wszystkich: 
Koszulkę oraz medal z podobizną Ringo Starra. Posiłek regeneracyjny, napoje na trasie i mecie. 

Nagrodzimy pucharami 3 pierwsze osoby w kategorii generalnej biegu oraz Nordic Walking mężczyzn 

oraz kobiet. Losowanie nagród po zakończeniu imprezy. Wszystkich mieszkańców Gminy Obrowo 

startujących w imprezie uhonorujemy książką „764 kilometry dla The Beatles” z okolicznościowym 

wpisem. 

Postanowienia końcowe: 
Uczestnik imprezy bierze udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie zapewnia noclegów ani natrysków po zakończeniu imprezy. Ostateczna 
interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi imprezy. 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w niepowtarzalnej imprezie sportowej połączonej z 

koncertem muzycznym utworów The Beatles.  

ALL YOU NEED IS LOVE! 


