
 

 

REGULAMIN BIEGU PAMI ĘCI 
11 KWIETNIA 2015  

 
 

1. CEL IMPREZY 
 
Popularyzacja wiedzy na temat historii Krakowa podczas drugiej wojny światowej, poprzez 
organizację wydarzenia sportowego łączącego trzy Oddziały MHK poświęcone dziejom 
miasta podczas okupacji, które razem tworzą Trasę Pamięci.  
 
2. ORGANIZATOR 
 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 31-011 Kraków, Rynek Główny 35.  
 
3. TERMIN  
 
Bieg odbędzie się 11 kwietnia 2015 roku i jest jednym z wydarzeń promujących Trasę 
Pamięci MHK w tym dniu. 
 
4. PRZEBIEG TRASY 
 

• Start biegu zlokalizowany jest na ul. Pomorskiej przy oddziale MHK Pomorska 2, 
meta na Placu Bohaterów Getta przy oddziale MHK Fabryka Schindlera. Finał Biegu 
odbędzie się na ul. Lipowej 4 przed bramą główną oddziału MHK Fabryka Schindlera. 

• Trasa biegu prowadzi przez: ul. Pomorską -> ul. Łobzowską -> Planty -> ul. 
Podzamcze -> Bulwary Wiślane -> ul. Nadwiślańską -> ul. Krakusa -> ul. Piwną -> 
Plac Bohaterów Getta. 

• Przejście z na Finał Biegu na ul. Lipowej z Placu Bohaterów Getta odbywa się 
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ruchu pieszego: przejściem podziemnym pod 
torowiskiem tramwajowym pod ul. Na Zjeździe -> chodnikiem wzdłuż ul. Kącik -> 
tunelem pod torami kolejowymi wychodzącym na ul. Lipową. Drogę wskazywać będą 
wolontariusze. 

• Długość trasy wynosi 5 km.  
 
5. PROGRAM 
 

• 14.00: otwarcie biura zawodów (ul. Pomorska 2), wydawanie numerów i pakietów 
startowych. 

• 17.15: zamknięcie biura zawodów i zakończenie przyjmowania depozytów. 
• 18.00: start biegu na ul. Pomorskiej. 
• 19.00: przejście uczestników Biegu z Placu Bohaterów Getta na Finał na ul. Lipowej. 
• 19.30: ogłoszenie wyników i rozdanie nagród na ul. Lipowej 4, przy oddziale MHK 

Fabryka Schindlera (Finał Biegu).  
 
!!! Organizator ustala limit czasu na pokonanie trasy w wysokości 60 minut. Po godzinie 

19.00 osoby wciąż znajdujące się na dowolnym odcinku trasy zobowiązane są do jej 
opuszczenia oraz do dotarcia pieszo na metę miejskimi chodnikami oraz trasami 

przeznaczonymi do ruchu pieszego, lub środkami komunikacji miejskiej !!! 



 

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

• W biegu mogą brać udział wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania i wiek, 
którzy zgodnie z regulaminem zgłoszą swój udział u bezpośredniego realizatora 
imprezy.  

• Podczas trwania imprezy uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń policji, 
służb mundurowych i służby porządkowej organizatora. 

• Małoletni do 18 roku życia biorą udział w biegu za zgodą rodziców (opiekuna). 
Pozostali uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. 

• Warunkiem uczestnictwa w biegu jest złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu 
się z regulaminem i jego akceptacji. W przypadku osób niepełnoletnich przy 
zgłoszeniu wymagane jest dołączenie zgody podpisanej przez opiekuna prawnego. 

• Organizator zaleca posiadanie przez uczestników biegu aktualnych badań lekarskich. 
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników biegu od 

nieszczęśliwych wypadków oraz mienie pozostawione w depozycie. 
• Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu i zwrot numeru 

startowego z chipem do pomiaru czasu. 
• Odbiór numeru startowego równoznaczny jest z akceptacją regulaminu oraz 

zobowiązuje do zachowania sczególnej ostrożności podczas trwania imprezy. 
• W biegu nie mogą uczestniczyć osoby korzystajęce ze sprzętu do nordic walkingu 

bądź trekkingu, w szczególności z kijków. 
• W biegu nie mogą uczestniczyć osoby prowadzące wózek dziecięcy. 

 
7. BEZPIECZEŃSTWO 
 
!!! Wszyscy uczestnicy Biegu Pamięci zobowiązani są do kategorycznego stosowania się 

do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej podczas całej imprezy !!! 
 
8. OPŁATY STARTOWE 
 

• Opłaty startowe za udział w Biegu Pamięci wynoszą: 
 
Od 1.02 do 31.03.2015: 10 zł 
Od 1.04 do 10.04.2015:  20 zł 
W dniu zawodów (11.04.2015): 30 zł  
 

• Link do indywidualnej płatności online uzyskuje się podczas zapisu pod adresem: 
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1579 
 

• Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi. 
 
8. ZGŁOSZENIA 
 

• Zgłoszenia do biegu przyjmowane są w formie elektronicznej:  
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1579 
 

• Ustala się górny limit zgłoszeń: 500 osób. 



 

 

9. NAGRODY 
 
Organizator przewidział nagrody pieniężne w kategorii OPEN oraz kategoriach wiekowych: 
 
a) Nagrody pieniężne w kategorii OPEN: 
 

• Mężczyźni: 
 
1 miejsce 400 zł 
2 miejsce 300 zł 
3 miejsce 200 zł 
 

• Kobiety: 
 
1 miejsce 400 zł 
2 miejsce 300 zł 
3 miejsce 200 zł 
 
b) Nagrody w kategoriach wiekowych: 
 

• Mężczyzn: M0 (do 15 lat) M1(16-29 lat)  M2(30-39 lat) M3(40 lat wzwyż) 
 

• Kobiet: K0 (do 15 lat) K1(16-29 lat)  K2(30-39 lat) K3(40 lat wzwyż) 
 
10. UWAGI KOŃCOWE 
 

• Organizator biegu prosi zawodników o start w koszulkach wydawanych przed 
rozpoczęciem biegu. 

• Organizator udostępni furgonetki, w których do godziny 17.15 będzie można oddać 
depozyt, będzie go można odebrać na Placu Bohaterów Getta bezpośrednio po 
ukończeniu Biegu. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie oddane do depozytu. 
• W pobliżu startu i mety organizator udostępni szatnie. 
• Organizator prosi uczestników, którzy ukończą bieg o jak najszybsze przechodzenie 

do szatni przy ul. Kącik przez przejście podziemne na Placu Bohaterów Getta oraz 
ulicę Kącik. Drogę wskazywać będą wolontariusze imprezy.   

• Organizator prosi uczestników biegu o zachowanie maksymalnej ostrożności  
i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas rozgrzewki, przejścia  
z szatni i do szatni oraz na miejsce startu, 

• Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 
biegu jednak prosi o zachowanie ostrożności na całej trasie biegu, zwłaszcza w rejonie 
ulicy Łobzowskiej.  

 
 
 


