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1. Organizator Imprezy: 

 

 

 

 

 

 

  

    

   Stowarzyszenie   

   „I Ty Możesz Być Wielki – ITMBW Kraków” 

 

 

2. Wsparcie techniczne: 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowski Klub Biegacza „Dystans”        WLKS Krakus Swoszowice 

 

 

 

3. Cele imprezy: 

a) Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej; 

b) Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu; 

c) Promocja krakowskich Swoszowic jako miejsca sprzyjającego biegowej aktywności fizycznej; 

d) Organizacja zawodów sportowych w Krakowie, w których udział mogą brać całe rodziny. 

 

4. Termin i miejsce zawodów: 

a. Zawody odbędą się 25 maja 2014 roku (niedziela) w Krakowie–Swoszowicach.  

b. Biuro Zawodów, szatnie i depozyt mieścić się będą na terenie WLKS Krakus Swoszowice przy 

ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie. 

c. Zawody odbędą się na dystansie: ok. 1.6 km (Rodzinna Mila – 1 pętla) oraz ok. 5.0 km (Swoszowicka 

Piątka - 3,5 pętli). 
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5. Trasa biegów: 

a) Trasa biegów wiedzie przez teren Uzdrowiska Swoszowice, parkowe ścieżki oraz asfaltową 

drogę prowadząca z powrotem do Stadionu (asfalt 70%, drogi gruntowe 30%). 

b) Start i meta Rodzinnej Mili odbędzie się na Stadionie WLKS Krakus Swoszowice, natomiast start 

Swoszowickiej Piątki odbędzie się przy Uzdrowisku Kraków-Swoszowice (Kraków ul. Kąpielowa 

70), a meta na Stadionie WLKS Krakus Swoszowice. 

c) Trasa będzie oznakowana co 1 km. Trasa nie posiada atestu PZLA.  

d) Szczegółowy przebieg: 

 "Rodzinna Mila": http://goo.gl/maps/670N2 

 "Swoszowicka 5-tka": http://goo.gl/maps/X9SCY 

 

5. Program zawodów: 

a) Biuro Zawodów czynne w godz. 11:00 - 14.20.  

b) Start biegów: 

 Rodzinna Mila, godz. 15.00, 

 Swoszowicka Piątka, godz. 16.00. 

c) Depozyt odzieży czynny od godz. 13:30 do 17.30.  

d) Ceremonia nagradzania zwycięzców ok. godz.16:50, na scenie w pobliżu startu / mety. 

e) Zakończenie zawodów ok. godz. 17:30. 

 

6. Warunki uczestnictwa w zawodach: 

a. w Rodzinnej Mili mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby mające ukończone 12 lat,  

za pisemną zgodą przy obecności opiekunów prawnych, 

w Swoszowickiej Piątce mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby mające ukończone 15 lat, 

za pisemną zgodą przy obecności opiekunów prawnych; 

b. od uczestników Swoszowickiej Piątki i w Rodzinnej Mili, wymagane jest zaświadczenie lekarskie lub 

własnoręcznie podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia (na formularzu organizatora).  

W przypadku zawodnika niepełnoletniego oświadczenie o jego stanie zdrowia podpisuje opiekun 

prawny. 

 

7. Zapisy na zawody oraz opłaty za start w zawodach: 

a) Zapisu można dokonać przez Internet pod linkiem: http://goo.gl/IUrf0L 

lub w dniu zawodów, w Biurze Zawodów. 

b) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu jest wniesienie opłaty startowej przelewem:  

od 4 do 14 kwietnia 2014 r.  

 Rodzinna Mila w wysokości 15 zł. 

 Swoszowicka Piątka w wysokości 25 zł. 

od 15 do 30 kwietnia 2014 r.  

 Rodzinna Mila w wysokości 20 zł. 

 Swoszowicka Piątka w wysokości 30zł. 

od 1 maja do 22 maja 2014 r.  

 Rodzinna Mila w wysokości 23 zł. 

 Swoszowicka Piątka w wysokości 35 zł. 

http://goo.gl/maps/670N2
http://goo.gl/maps/X9SCY
http://goo.gl/IUrf0L
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w dniu zawodów 25 maja 2014 r. (wyłącznie gotówką) 

 Rodzinna Mila w wysokości 25 zł 

 Swoszowicka Piątka w wysokości 40 zł  

 

Opłatę startową przelewem należy wnosić na konto Stowarzyszenia 

„I Ty Możesz Być Wielki - ITMBW KRAKÓW”  

ITMBW Kraków  
ul. Podgórki 22 
30-616 Kraków 
67 2490 0005 0000 4530 2634 3203 
z dopiskiem bieg 1.6 lub 5 km, imię, nazwisko, rok urodzenia 

a. opłata wniesiona za udział w zawodach nie podlega zwrotowi; 

b. rodzinom, czyli co najmniej trzem osobom spokrewnionym (w tym jednej dorosłej) przysługuje 

zniżka w wysokości 5 zł każdemu członkowi rodziny na każdy z biegów. W tytule przelewu należy 

dopisać "rodz." i przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów należy złożyć oświadczenie 

o pokrewieństwie. 

8. Świadczenia organizatora: 

Każdy uczestnik Swoszowickiej Piątki i Rodzinnej Mili otrzyma: 

 numer startowy z chipem służącym do pomiaru czasu;  

 pamiątkowy medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z Regulaminem); 

 napoje na trasie biegu; 

 opiekę medyczną na trasie biegu; 

 kiełbasa z grilla; 

 możliwość zakupienia innego ciepłego posiłku i napoju. 

 

9. Nagrody  

a. OPEN (statuetki pamiątkowe i nagrody rzeczowe): 

 I, II, III miejsce kobiety (w obydwu biegach); 

 I, II, III miejsce mężczyźni (w obydwu biegach).  

b. Kategorie dodatkowe (nagrody rzeczowe za I miejsce):  

 juniorka /junior(do 15-stego roku życia w Rodzinnej Mili); 

 studentka/ student (w Swoszowickiej Piątce); 

 senior / seniorka (Powyżej 60 –tego roku życia, w obydwu biegach); 

 mieszkanka/mieszkaniec Swoszowic (w obydwu biegach); 

 zawodnik WLKS Krakus Swoszowice (w obydwu biegach). 

Nagrody w kategorii generalnej i dodatkowej nie mogą się dublować. Nagrody mogą ulec zmianie 

w zależności od hojności sponsorów. Wśród wszystkich uczestników biegu po ceremonii dekoracji 

zwycięzców rozlosowane zostaną dodatkowe nagrody rzeczowe. 

10. Klasyfikacja zwycięzców:  

a. generalna kobiet 

b. generalna mężczyzn 
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11. Postanowienia końcowe: 

a) Wniesienie opłaty startowej i przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

Regulaminu przez uczestnika zawodów. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników 

2 Biegu Swoszowickiego; 

b) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu 

 i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu. 

c) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne; 

d) Zawodnicy podczas biegu muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora przypięte 

z przodu w widocznym miejscu. Brak numeru startowego cze jego zasłanianie w części lub w całości 

jest niedopuszczalne jest równoznaczne z dyskwalifikacją i usunięciem z trasy zawodów. Uczestników 

zawodów obowiązuje pokonywanie trasy zgodnie z Regulaminem. Niedopuszczalne jest jej 

skracanie;  

e) Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do absolutnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz 

stosowania się do zaleceń służb zabezpieczających bieg 

f) Limit czasu dla Rodzinnej Mili wynosi 30 minut, a dla Swoszowickiej Piątki wynosi 1 godzinę; 

g) Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do 

udziału w biegu. Uczestnicy zawodów uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność, winni 

posiadać własne ubezpieczenie 

h) Organizator nie przewiduje startu zawodników w kategorii nordic walking 

i) Parkingi dla samochodów znajdywać się będą przy ulicy Kąpielowej 

j) Przyjmowanie i wydawanie worków w depozycie będzie odbywało się za okazaniem numeru 

startowego. 

k) Wyniki będą opublikowane na stronach internetowych www.itmbw.pl oraz www.maratonypolskie.pl 

l) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien poinformować przed 

rozpoczęciem imprezy. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do 

Organizatora. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

m) Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji 100 złotych przyjmuje Sędzia Zawodów do 20 min po ukazaniu 

się nieoficjalnych wyników w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po 

pozytywnym rozpatrzeniu skargi.  

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Sędziego i Dyrektora zawodów. 

Kraków, 04.04.2014 r. 

 

 

Dyrektor zawodów 

Rafał Oświęcimka 

http://www.itmbw.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/

