
Regulamin „367 Maraton”

I. CELE IMPREZY

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności

ruchowej.

2. Promocja Gminy Więcbork w Polsce i na świecie.

II. ORGANIZATOR MARATONU

Organizatorem 366 Maratony jest Stowarzyszenie „Kierunek Więcbork”, 89-410 Więcbork,

ul.  Mickiewicza  22a,  NIP5040073893,  REGON 36350452900000,  wpisana do Krajowego

Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Bydgoszczy  XIII  Wydział

Gospodarczy pod numerem 0000596974.

Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne  lecz  niezbędne  do  wzięcia  udziału  w  „367

Maratonie”  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane

osobowe,  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  poprawiania  oraz

odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane

osobowe  w  związku  z  organizacją  „367  Maratonu”  także  we współpracy  z  innymi

podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Maratonu.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Maraton odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2016r. w Wituni, gmina Więcbork.

2. Start o godzinie 15.00 z miejscowości Witunia- ulica Nowodworska.

3. Dystans:  Bieg  rozegrany  zostanie  na  odcinku  drogi  powiatowej  oraz  dróg

gminnych. Dystans stanowi 42.195 km odcinek trasy, na który składa przebiegnięcie 1 pętli o

długości 5,753 km + 5 pętli o długości 7,2884 km.

4. W  Maratonie  mogą  wziąć  udział  wyłącznie  Uczestnicy,  zarejestrowani  do

udziału                        w Maratonie zgodnie z  postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej

jako „Uczestnicy”).

5. Automatyczny pomiar  czasu wykonywany będzie przy wykorzystaniu chipa

znajdującego się na obuwiu każdego Uczestnika.

6.

Organizator  przewiduje  możliwość  przebiegnięcia  przez  uczestnika  części  trasy  maratonu.  W

takim przypadku uczestnik nie będzie klasyfikowany, ale otrzyma medal pamiątkowy. 



IV. LIMIT CZASU I KONTROLE

1. Uczestników  obowiązuje  limit  czasu  wynoszący  06h,  liczony  od  strzału

startera.

2. Uczestnicy,  którzy  po  upływie  regulaminowego  czasu  pozostaną  na  trasie

czynią  to  na  własną  odpowiedzialność,  stosowną  do  obowiązujących  przepisów  ruchu

drogowego oraz kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim,

Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  uszkodzenia  ciała  lub  uszczerbku  na

zdrowiu tych Uczestników.

V. PUNKTY ODŻYWIANIA, NAWADNIANIA I MEDYCZNE

1. Punkty  nawadniania  będą  rozmieszczone  przy  skrzyżowaniu  do  Nowego

Dworu oraz przy biurze zapisów Witunia ul. Wincentego Witosa (meta).

2. Punk  odżywiania,  będzie  znajdowały  się  przy  biurze  zapisów  Witunia  ul.

Wincentego Witosa (meta).

VI. UCZESTNICTWO

1. Impreza ma charakter otwarty.  Prawo startu w Maratonie mają osoby, które

najpóźniej w dniu 15.08.2016r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.

2. Warunkiem udziału Uczestnika w Maratonie jest: 

a. Wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego:  http://f-time.pl/f-

time/zapisy/index.php?bieg=331 

b. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

c. Akceptacja udziału w Maratonie na własną odpowiedzialność, mając na

uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Maratonu, które mogą

polegać  m.in.  na  ryzyku  utraty  (pogorszenia)  zdrowia  lub  życia.  W Maratonie  powinny

uczestniczyć  wyłącznie  osoby  posiadające  dobry  stan  zdrowia  oraz  nieposiadające

przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu maratońskim.

d. Wyrażenie  odrębnej  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych

Uczestnika  podanych  w formularzu  zgłoszeniowym,  o  którym  mowa  powyżej,  w tym  w

oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w „367 Maratonie”, a

także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci  imienia,  nazwiska,  płci,  roku

urodzenia,  narodowości,  adresu      e-mail  oraz  wizerunku,  w  przekazach  telewizyjnych,

radiowych, internetowych i w formie drukowanej 



e. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie

fotografii  lub  zapisu  wideo  wizerunku  Uczestnika.  Uczestnik  udziela  Organizatorowi

niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego

wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

 Utrwalanie  i  zwielokrotnienie  jakąkolwiek  znaną  techniką  oraz

rozpowszechnianie w dowolnej formie,

 Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

 Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

 Publiczne  wystawienie,  wyświetlenie,  odtwarzanie  oraz  nadawanie

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

 Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i

bilbordach,

 Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

 Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Maratonie w postaci zdjęć z trasy

biegów (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku

uczestnika).

f. Dokonanie  zgłoszenia  na  zasadach  określonych  w  punkcie  VII

Regulaminu poniżej.

g. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach:

- 14.08.2016r. w godzinach 15.00 – 19.00

- 15.08.2016r. w godzinach 11.00 – 13.30

3. Odbieranie  pakietów  i  numerów  startowych  odbywać  się  będzie  podczas

weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego

ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę

trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru

startowego). 

4. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w

niniejszym  Regulaminie.  Nie  ma  możliwości  przesyłania  pakietów  startowych  na  adres

Uczestnika.

5. Pakiety startowe będą wydawane w dniach od 14.08.2016 r. do 15.08.2016 r.

w Biurze Maratonów w godzinach wskazanych w punkcie 2g . Biuro znajduje się w Wituni

ul. W. Witosa (przy małym boisku).



6. Uczestników Maratonu obowiązują przepisy IAAF (International Association

of  Athletics  Federations),  dostępne  na  stronie  internetowej  www.iaaf.org i  PZLA (Polski

Związek  Lekkiej  Atletyki),  dostępne  na  stronie  internetowej  www.pzla.pl oraz  niniejszy

Regulamin.

7. Uczestnicy  mają  obowiązek  przestrzegania  porządku  publicznego,  poleceń

służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Maratonu. Organizator ma

prawo  usunąć  z  terenu  Maratonu  osoby,  które  zakłócają  porządek  publiczny,  przebieg

Maratonu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF oraz PZLA.

8. Podczas  Maratonu  wszyscy  Uczestnicy  zobowiązani  są  posiadać  numery

startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części

lub w całości powoduje dyskwalifikację.

9. Podczas Maratonu wszyscy Uczestnicy są zobowiązani  posiadać chip,  który

zostanie zamontowany na bucie biegacza do sznurowadeł.  

10. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  Uczestników

pozostawione na trasie w trakcie trwania Maratonu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone

przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Maratonie.

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia  przyjmowane  są  poprzez  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  na

stronie  Internetowej http://f-time.pl/f-time/zapisy/index.php?bieg=331 ,

2. Organizator  ustala  limit  pakietów  na  300  szt.  O  udziale  Uczestników  w

Maratonie  decyduje  kolejność  zgłoszeń  oraz  wniesienie  opłaty  startowej.  Za  termin

wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub

uiszczenia opłaty w dniu zapisów u organizatora.

3. Zgłoszenia w wersji elektronicznej przyjmowane są do dnia 31 lipca 2016 r. W

dniach 14.08.2016r. w godzinach 15.00 – 19.00 oraz  15.08.2016r. w godzinach 11.00 – 13.30

zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Maratonu. 

4. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Maratonu na

Stronie  Internetowej  lub  w Biurze  Zawodów i wpływu na konto Organizatora,  lub  wpłata

gotówkowa u organizatora opłaty za pakiet startowy.

5. Opłata  startowa  jest  przeznaczona  na  pokrycie  kosztów  organizacyjnych

Maratonu.

6. Opłata startowa wynosi: 

a) 20,00 zł   

http://www.pzla.pl/
http://www.iaaf.org/


b) 50,00 zł. – opłata startowa plus koszulka   

Opłatę należy uiścić na konto Stowarzyszenia podając w tytule przelewu Imię i Nazwisko

Uczestnika lub Uczestników  nr startowy oraz rozmiar  koszuli  (w przypadku opłaty 50zł)

zgodnie z poniższymi danymi:

Stowarzyszenie „Kierunek Więcbork” 

ul. Mickiewicza 22a,  89-410 Więcbork,         

Bank Spółdzielczy w Więcborku

Nr konta 03 8162 0003 0024 0305 2000 0010

7. Opłata  raz  uiszczona  nie  podlega  zwrotowi,  za  wyjątkiem  przypadku  nie

odbycia  się  Maratonu z  przyczyn  leżących  po stronie  Organizatora,  wniesienia  opłaty  po

terminie  lub  przekroczenia  limitu,  o  którym  mowa  w  pkt  2  powyżej.  Poprawnie

zarejestrowani  Uczestnicy  (którzy  wnieśli  opłatę  startową)  nie  maja  możliwości  zmiany

rodzaju biegu.

VIII. KLASYFIKACJE

1. Podczas Maratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników: 

a. Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn.

b. Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59,

60+

2. Podstawą  klasyfikacji  jest  elektroniczny  pomiar  czasu  wykonywany  za

pomocą chipa, który umieszczony jest obuwiu. Na trasie Maratonu znajdować się będą maty

pomiarowe, odnotowujące pojawienie się Uczestnika w danym punkcie pomiarowym. Brak

odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie spowoduje jego dyskwalifikację.

IX. NAGRODY

1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii kończący Maraton otrzymują nagrody.

2. Wszyscy Uczestnicy otrzymają medal.

X. KONTROLA  ANTYDOPINGOWA Organizator  jest  uprawniony  do

przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród wybranych Uczestników.

XI. FINANSOWANIE

1. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają

Uczestnicy Maratonu lub organizacje delegujące.

2. W ramach opłaty startowej Uczestnik będzie mógł nabyć pakiet startowy, oraz

okolicznościową  koszulkę.  Organizator  dołoży  wszelkich  starań,  aby  każdy  Uczestnik



otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy

organizacyjno – techniczne nie może tego zagwarantować.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator  zapewnia  opiekę  medyczną  na  mecie  Maratonu,   a  w nagłych

przypadkach  po  zgłoszeniu  telefonicznym  uczestnicy  mogą  liczyć  na  pomoc  służb

medycznych   również  na  trasie  maratonu  w  czasie  jego  trwania  i  bezpośrednio  po jego

zakończeniu.

2. Każdy  Uczestnik  Maratonu  w  czasie  jego  trwania  zostanie  objęty

ubezpieczeniem  OC  Organizatora  na zasadach  ogólnych.  Ubezpieczenie  indywidualne  na

wypadek  kontuzji  lub  innego  nieszczęśliwego  zdarzenia,  które  może  stać  się  udziałem

Uczestnika  w  czasie  Maratonu  wymaga  osobnej  polisy  wykupionej  indywidualnie  przez

Uczestnika.

3. Przebywanie  na  trasie  Maratonu  bez  ważnego  numeru  startowego  jest

niedozwolone.  W szczególności  zabrania  się:  poruszania po trasie  Maratonu na rowerach,

rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych. Zabroniony jest również bieg

ze zwierzętami.

4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje

dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do

uczestnictwa  w  Maratonie  nie  podlega  przeniesieniu  na  osoby  trzecie  ani  wymianie  na

pieniądze.

5. Uczestnicy przyjmują  do wiadomości  i  zgadzają  się,  że  Organizator  będzie

uprawniony  do  odmówienia  Uczestnikowi  uczestnictwa  w  Maratonie  w  przypadku

nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu

Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Maratonu.

6. Organizator  nie  zezwala  na  przekazywanie  pakietów  startowych  na  cele

jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.

7. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu,  o ile nie

wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych

na podstawie niniejszego Regulaminu. 

                            Organizatorzy



Załącznik do regulaminu 

O ś w i a d c z e n i e 

Ja niżej podpisany/a niniejszym 

………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko , PESEL) 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem „367 Maratonu” i w pełni akceptuje jego
postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Oświadczam, że znajduje się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego 
oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego 
udziału w „367 Maratonie” . Ponadto oświadczam, że biorę udział w maratonie na własną 
odpowiedzialność mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z 
charakteru tej imprezy sportowej, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia 

……………………………………… ………..…………………………………… 
Data, miejscowość (czytelny podpis uczestnika) 



 Aneks z dnia 8 lipca 2016r. do Regulaminu „367 Maraton” 

Wprowadza się następujące zmiany w rozdziale III TERMIN I MIEJSCE poprzez dodanie pkt. 
6 w następującym brzmieniu: 

„Organizator przewiduje możliwość przebiegnięcia przez uczestnika części trasy maratonu. W 
takim przypadku uczestnik nie będzie klasyfikowany, ale otrzyma medal pamiątkowy.” 

Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian. 


