
 

REGULAMIN 

BIEG  NA 5 KILOMETRÓW PRZY MARATONIE WOLNOŚCI - 01 CZERWCA  2014 r. 
 

I. ORGANIZATOR  

Organizatorem biegu jest:  

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.  

Aleja Różana 2 41-501 Chorzów , Polska  

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego  

Rejestru Sądowego, KRS: 0000169777; NIP: 627-001-21-63; REGON: 000150194;  

II. TERMIN I MIEJSCE  

1. Bieg odbędzie się 01 czerwca  2014 roku na terenie Parku Śląskiego  

2. Start: godzina 10:00 na Promenadzie im. Gen. Jerzego Ziętka (na wysokości Hali Wystaw 
Kapelusz)  Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz. 09:45.  

3. Długość trasy:  5 km.  

4. Długość trasy w kategorii osób niepełnosprawnych: 5 km. 

5. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną 
zdyskwalifikowani.  

6. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący  45 minut. Wszyscy 
zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 10:45, zobowiązani są do przerwania biegu i 
zejścia z trasy.  

7. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie zawodnicy Maratonu Wolności i Biegu Towarzyszącego 
na 5 km, obsługa Maratonu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.  

III. UCZESTNICTWO  

1. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat. Zawodnicy 
którzy nie ukończyli 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia 
(w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność 
rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji 
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o 
starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).  

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów 
działającym w Hali Wystaw Kapelusz w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie 
w dniach 30 – 31 maja 2014 roku oraz 01 czerwca od godziny 06:30 do godziny 08:30 



 

4. Automatyczny pomiar czasu wykonywany jest przy wykorzystaniu chipa wydawanego wraz z 
pakietem startowym 

5. Klasyfikacja zawodników odbywa się wg czasu brutto, liczonego od strzału startera. 

IV. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA   

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez w system rejestracji elektronicznej znajdujący się pod 

adresem http://sts-timing.pl/maratonwolnosci/5km/ do dnia 26 maja 2014 roku. Po tym 
terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 30 i 31 maja 2014r. W dniu 
zawodów zapisy nie będą prowadzone. 

2. Odbiór numerów i pakietów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów mieszczącym się w 
Hali Wystaw Kapelusz na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie, wyłącznie po dokonaniu opłaty 
startowej i okazaniu dowodu tożsamości. 

3. Opłata za pakiet startowy wynosi: 
- do 26 maja 2014r. 30zł 
- 30 i 31 maja 2014r. w Biurze Zawodów 50zł 

Opłatę startową należy uiścić poprzez formularz zgłoszeniowy (płatność online) w biurze zawodów w 

dniu zawodów, lub przelewem na konto bankowe.  

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty za bieg na numer konta: 

Bank Zachodni WBK  84 1090 2024 0000 0001 0715 1841 

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.  

Aleja Różana 2 41-501 Chorzów  

Obowiązkowy Tytuł Przelewu:  

Imię, nazwisko, miejscowość. BIEG 5 KM Maraton Wolności 

W przypadku przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres filip.zok@parkslaski.pl 

4. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi   

5. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa pakiet startowy 

a) numer startowy, agrafki 

b) koszulkę techniczną 

c) pamiątkowy medal (na mecie Biegu) 

d) napój izotoniczny (na mecie Biegu) 

e) posiłek regeneracyjny (na mecie Biegu) 

 

6. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

zawodów, w  zakresie imię, nazwisko, kraj i miasto zamieszkania, data urodzenia, Klub,  w celu 

organizacji „Biegu  na 5 kilometrów przy  Maratonie Wolności”. Organizator zastrzega sobie 

prawo do publikacji tych danych w celach organizacyjnych. 
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V. KLASYFIKACJA 

1. Podczas Biegu  na 5 kilometrów przy  Maratonie Wolności będą prowadzone następujące 
klasyfikacje:  

a) Klasyfikacja generalna kobiet.  

b) Klasyfikacja generalna mężczyzn.  

c) Klasyfikacja generalna kobiet w kategorii osób niepełnosprawnych 

d) Klasyfikacja generalna mężczyzn w kategorii osób niepełnosprawnych  

e) Klasyfikacja generalna kobiet w kategorii Nordic Walking 

f) Klasyfikacja generalna mężczyzn w kategorii Nordic Walking 

 

2. Pierwsze 3 osoby w każdej kategorii zostaną nagrodzone pucharem oraz nagrodą rzeczową 

 
3. wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 3 dni po zakończeniu biegu na stronie 

internetowej: www.maratonwolnosci.parkslaski.pl 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek 
sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie 
numeru startowego (w części lub całości).  

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie. 

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.  

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające 
z winy uczestników biegu.  

7. Organizator zapewnia szatnie bez natrysków  

8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.  

9. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu i adresami email:  

a) Filip Żok tel. 784 531 782 mail: filip.zok@parkslaski.pl  

b) August Jakubik tel. 506 334 584 mail: augustjakubik@yahoo.com  

 

Serdecznie zaprasza 

Zarząd Parku Śląskiego 
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