
Weryfikacja 

 

Raz w roku będzie się odbywać weryfikacja członków TEAM`u. 
 
Po prostu życie się zmienia, zmieniamy się my i nasze priorytety, i czasem 
uważamy MaratonyPolskie.PL TEAM za czas, który już minął. 
 
Weryfikacja będzie polegać na tym, że trzeba będzie wyrazić wolę 
dalszego bycia w TEAM`ie, ale to nie wystarczy. 
Trzeba się będzie wykazać jakąś aktywnością TEAM`ową tak, byśmy mogli 
wykluczyć „martwe dusze”. 
 
Rodzaje aktywności mogą być oczywiście różne (wpisy na forum, 
prowadzenie bloga, e.t.c), ale...dwie rzeczy będą nieodzowne: 
 
- obecność na chociaż jednym spotkaniu TEAM`u w roku 
 
- udział w przynajmniej jednych zawodach wchodzących w skład 
Mistrzostw TEAM`u 
 
 
Chodzi tu o to, by MaratonyPolskie.PL TEAM był tworem żywym, ludzi, 
którzy się znają i lubią. Na tyle, żeby utrzymywać ze sobą jakikolwiek 
kontakt. Chociażby sporadyczny. 
 
 
Spotkania TEAM’u 
 
Nie zrywając z naszą kilkuletnia już tradycją, ogłaszam, że w czasie roku 
odbędą się cztery spotkania TEAM`u: 
 
- w przeddzień Półmaratonu Jurajskiego w Rudawie 
 
- W przeddzień Biegu Katorżnika w Kokotku 
 
- w przeddzień Maratonu Poznań 
 
- w przeddzień Półmaratonu Świętych Mikołajów w Toruniu 
 
 
Obecność na chociaż JEDNYM z tych spotkań jest OBOWIĄZKOWA ;) 
 
 
I (również podtrzymując kilkuletnią już tradycję) proszę panie (i panów, 
którzy maja takie talenta) o przywiezienie ze sobą na spotkania własnych 
wypieków:)) 



 
 
Mistrzostwa TEAM’u 
 

Mistrzostwa TEAM’ w tym roku rozgrywana są w formule Grand Prix. 
Koordynatorem Mistrzostw jest Tomasz Drapella, a ich regulamin i 
przebieg znajduje się w wątku forum: Mistrzostwa TEAM"u 
MaratonyPolskie.pl w sezonie2011/2012”. 

 

Mistrzostwa „niepoważne”. 

 

Ponieważ "Mistrzostwa TEAM`u będą jedyną poważną imprezą w roku, a 
cała reszta to zabawa, przeto będą też miały miejsce "Mistrzostwa 
niepoważne" w rozmaitych dyscyplinach - biegowych i niebiegowych. 
 
- wyłonimy spośród siebie Mistrza Klawiatury 
 
- wyłonimy spośród siebie Mistrza ciętej riposty 
 
- przy okazji Rudawy albo Katorżnika rozegramy mistrzostwa na dwa 
kilometry. Uczestnicy biegu będą musieli biegnąć w workach na ziemniaki 
:) 
 
Wszelkie propozycje "niepoważnych" kategorii mile widziane:) 
 
Bawmy się:))) 

Kadencja 

"Kadencja" koordynatora/koordynatorki trwa od spotkania w przeddzień 
maratonu poznańskiego, do takiego samego spotkania rok później. 



Ważne !!! 

Jeżeli któryś członek/członkini TEAM`u nie będzie się W ŻADEN sposób 
udzielał (forum, blog, obecność na spotkaniu, żywy kontakt z innymi 
TEAM`owiczami), to - niestety - ale się z nim pożegnamy. 
 
Bycie członkiem TEAM`u jest całkowicie dobrowolne (etymologia słowa 
"dobrowolne" to "DOBRA WOLA". Jeżeli komuś tej dobrej woli do 
podtrzymywania znajomości z nami zabraknie......) 
 
Jeżeli zdarzyłby się wśród nas ktoś, kto UPORCZYWIE łamie zasady i 
normy bycia z ludźmi i między ludźmi, w tym również zasadę "fair play", 
to też się z nim pożegnamy. 

 
Zwracam szczególną uwagę na kwestię dublowanych kont i tworzenia 
licznych swoich "alter ego" na portalu. Tego w TEAM`ie nie chcemy. 
 
 
 


