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Regulamin III Marszobiegu „WYKUS’43”

I. CEL E 

1. Uczczenie 75 rocznicy bohaterskiej śmierci ppor. Waldemara Szwieca „Robota”.

2. Uczczenie pamięci o CICHOCIEMNYCH Spadochroniarzach Armii Krajowej oraz 
Żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego ,,PONURY 
wspierających z narażeniem zdrowia i życia 

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych we współpracy z

4. Każdy uczestnik marszobiegu 

5. Integracja społeczności lokalnej

II. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

ORGANIZATOR 

Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM

WSPÓŁORGANIZATORZY 

1. Nadleśnictwo Skarżysko;

2. Nadleśnictwo Suchedniów;

3. Stowarzyszenie Zabiegane Starachowice

4. Stowarzyszenie Pamięci "Ponury

5. Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice

6. 38 Starachowicka Drużyna Harcerska

7. Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej EVEREST

III. PARTNERZY 

1. The Coca-Cola Company;

2. Pub STRYCH w Starachowicach;

3. STAR SAN DUO sp. z o. o.

4. Płocki Uniwersytet Ludowy PUL.

I Marszobiegu „WYKUS’43” oraz biegu towarzyszącego „Open”

Regulamin III Marszobiegu „WYKUS’43” 

Uczczenie 75 rocznicy bohaterskiej śmierci ppor. Waldemara Szwieca „Robota”.

Uczczenie pamięci o CICHOCIEMNYCH Spadochroniarzach Armii Krajowej oraz 
Żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego ,,PONURY - NURT” w tym mieszkańców 

z narażeniem zdrowia i życia Polskie Państwo Podziemne

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób 
współpracy z Lasami Państwowymi; 

Każdy uczestnik marszobiegu i biegu „open” jest zwycięzcą; 

Integracja społeczności lokalnej ze środowiskiem mundurowym. 

II. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY 

Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM 

Nadleśnictwo Skarżysko; 

Nadleśnictwo Suchedniów; 

Zabiegane Starachowice; 

Stowarzyszenie Pamięci "Ponury-Nurt"; 

Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice; 

38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. E. Plater; 

Aktywności Fizycznej EVEREST. 

Company; 

w Starachowicach; 

STAR SAN DUO sp. z o. o. 

Płocki Uniwersytet Ludowy PUL. 

 

ego „Open” 2018 

Uczczenie 75 rocznicy bohaterskiej śmierci ppor. Waldemara Szwieca „Robota”. 

Uczczenie pamięci o CICHOCIEMNYCH Spadochroniarzach Armii Krajowej oraz 
w tym mieszkańców 

Polskie Państwo Podziemne; 

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób 
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IV. TERMIN i MIEJSCE 

1. Marszobieg odbędzie się w dniu 13 października 2018 r. w Starachowicach.

2. START biegu „open” na Wykus odbędzie się o godzinie 10.45 

3. START Marszobiegu „WYKUS

4. Miejsce startu: Zalew Lubianka Starachowice  

5. Meta: Wzgórze Kropka - Pomnik Świętokrzyskich Zgrupowań A.K.
transport powrotny uczestników

6. Biuro marszobiegu i biegu „open” (towarzyszącego) znajdować się będzie na terenie 
parking w okolicy Stanica Harcerska ZHP.

7. Biuro będzie czynne w sobotę 13 października 2018 r.  w godz. 08:00 do godz. 15:00.

8. Kontakt telefoniczny: Fund
701 lub Zabiegane Stachowice tel.: 

9. Numery startowe przydzielane będą zgodnie z kolejnością weryfikacji zgłoszeń w biurze 
imprezy w dniu biegu. 

Wszystkie ważne informacje opublikowane zosta
internetowe naszego wydarzenia są najlepszym źródłem aktualnych informacji.

VII. OPIS IMPREZY 

1. Impreza ma charakter otwarty i 

2. Udział w imprezie jest bezpłatny.

3. Marszobieg „WYKUS’43” odbędzie się 

3.1 Marszobieg 13 października

3.2 Marszobieg dla uczestników powyżej 15 roku życia (kobiety i mężczyźni) 
10.000 m. 

Uczestnicy: grupy rekonstrukcyjne, pasjonaci militariów, szkoły o profilu mundurowym, 
żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych (w służbie czynnej, weterani, rezerwiści 

I Marszobiegu „WYKUS’43” oraz biegu towarzyszącego „Open”

Marszobieg odbędzie się w dniu 13 października 2018 r. w Starachowicach.

START biegu „open” na Wykus odbędzie się o godzinie 10.45 (przed Marszobiegiem

START Marszobiegu „WYKUS’43” odbędzie się o godz. 11:00.  

alew Lubianka Starachowice  - Stanica Harcerska ZHP. 

Pomnik Świętokrzyskich Zgrupowań A.K. – (organizator zapewni 
uczestników). 

Biuro marszobiegu i biegu „open” (towarzyszącego) znajdować się będzie na terenie 
parking w okolicy Stanica Harcerska ZHP. 

Biuro będzie czynne w sobotę 13 października 2018 r.  w godz. 08:00 do godz. 15:00.

Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM Pan Marcin Sikora tel.: 605
701 lub Zabiegane Stachowice tel.: 602326383. 

Numery startowe przydzielane będą zgodnie z kolejnością weryfikacji zgłoszeń w biurze 

Wszystkie ważne informacje opublikowane zostaną na stronach internetowych zawodów. Strony 
internetowe naszego wydarzenia są najlepszym źródłem aktualnych informacji.

Impreza ma charakter otwarty i jest prowadzona w duchu fair play. 

Udział w imprezie jest bezpłatny. 

Marszobieg „WYKUS’43” odbędzie się bez podziału na kategorie wiekow

października 2017 r. Starachowice - Wykus. 

Marszobieg dla uczestników powyżej 15 roku życia (kobiety i mężczyźni) 

Uczestnicy: grupy rekonstrukcyjne, pasjonaci militariów, szkoły o profilu mundurowym, 
żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych (w służbie czynnej, weterani, rezerwiści 

 

ego „Open” 2018 

Marszobieg odbędzie się w dniu 13 października 2018 r. w Starachowicach. 

przed Marszobiegiem). 

organizator zapewni 

Biuro marszobiegu i biegu „open” (towarzyszącego) znajdować się będzie na terenie 

Biuro będzie czynne w sobotę 13 października 2018 r.  w godz. 08:00 do godz. 15:00. 

acja SPRZYMIERZENI z GROM Pan Marcin Sikora tel.: 605-358-

Numery startowe przydzielane będą zgodnie z kolejnością weryfikacji zgłoszeń w biurze 

na stronach internetowych zawodów. Strony 
internetowe naszego wydarzenia są najlepszym źródłem aktualnych informacji. 

 

wiekowe: 

Marszobieg dla uczestników powyżej 15 roku życia (kobiety i mężczyźni) - dystans ok. 

Uczestnicy: grupy rekonstrukcyjne, pasjonaci militariów, szkoły o profilu mundurowym, 
żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych (w służbie czynnej, weterani, rezerwiści 
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oraz w stanie spoczynku), harcerze
polskim umundurowaniu.

 

Każdy uczestnik marszobiegu musi posiadać obowiązkowo:

a. Kompletny mundur polowy/ćwiczebny Wojska Polskiego 
które posiada odpowiednie zezwolenia

b. dozwolony jest mundur polowy/ćwiczebny polskich służb 
tj. Policji, Państwowej Straży Pożarnej

c. mundur harcerski ;

d. mundur innych zarejestrowanych organizacji w odpowiednich rejestrach na terenie 

RP; 

e. buty do umundurowania polowego/ćwiczebnego np. 
kostkę lub buty trekkingowe

f. uczestnicy CYWILE chcący wystartować w umundurowaniu proszeni są o zachowanie 

odpowiedniej dyscypliny „ubiorczej” zgodnej z regulaminem mundurowym formacji 

w której będzi

zarezerwowanych dla tych formacji. 

4. Bieg „open” towarzyszący o charakterze terenowo/przełajowym dla uczestników 
powyżej 15 roku życia (kobiety i mężczyźni) 
terenowych, crossowych, terenowo przełajowych 

 

Uczestnicy w kategorii „marszobieg” starują w polskim umundurowaniu.

Uczestnicy w kategorii „open” biegną w stroju sportowym

 

 
VIII. TRASA 

1. Szczegółowy plan trasy zostanie podany przez 
technicznej odbywającej się przed biegiem oraz marszobiegiem.

2. Poszczególne trasy będą oznaczone taśmami, znakami orientacy
asystowanymi przez wolontariuszy i instruktorów zabezpieczających imprezę.

3. Bieg odbywać się będzie w trudnych warunkach terenowych.

I Marszobiegu „WYKUS’43” oraz biegu towarzyszącego „Open”

oraz w stanie spoczynku), harcerze. Uczestnicy w kategorii „marszobieg” st
polskim umundurowaniu. 

Każdy uczestnik marszobiegu musi posiadać obowiązkowo: 

mundur polowy/ćwiczebny Wojska Polskiego – 
które posiada odpowiednie zezwolenia; 

dozwolony jest mundur polowy/ćwiczebny polskich służb 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Leśnej itp.

mundur harcerski ; 

mundur innych zarejestrowanych organizacji w odpowiednich rejestrach na terenie 

do umundurowania polowego/ćwiczebnego np. wojskowe 
kostkę lub buty trekkingowe dopuszczone w organizacjach młodzieżowych;

uczestnicy CYWILE chcący wystartować w umundurowaniu proszeni są o zachowanie 

j dyscypliny „ubiorczej” zgodnej z regulaminem mundurowym formacji 

której będzie dana osoba występowała. Bez oznaczeń na mundurze 

zarezerwowanych dla tych formacji.  

Bieg „open” towarzyszący o charakterze terenowo/przełajowym dla uczestników 
powyżej 15 roku życia (kobiety i mężczyźni) strój sportowy przeznaczony do biegów 

crossowych, terenowo przełajowych – trasa identyczna jak Marszobieg.

Uczestnicy w kategorii „marszobieg” starują w polskim umundurowaniu. 

Uczestnicy w kategorii „open” biegną w stroju sportowym. 

Szczegółowy plan trasy zostanie podany przez organizatora podczas odprawy 
technicznej odbywającej się przed biegiem oraz marszobiegiem. 

Poszczególne trasy będą oznaczone taśmami, znakami orientacyjnymi oraz dodatkowo 
przez wolontariuszy i instruktorów zabezpieczających imprezę.

wać się będzie w trudnych warunkach terenowych. 

 

ego „Open” 2018 

Uczestnicy w kategorii „marszobieg” starują w 

 z oznaczeniami na 

dozwolony jest mundur polowy/ćwiczebny polskich służb mundurowych 
, Służby Więziennej, Straży Leśnej itp. 

mundur innych zarejestrowanych organizacji w odpowiednich rejestrach na terenie 

wojskowe sznurowane za 
dopuszczone w organizacjach młodzieżowych; 

uczestnicy CYWILE chcący wystartować w umundurowaniu proszeni są o zachowanie 

j dyscypliny „ubiorczej” zgodnej z regulaminem mundurowym formacji  

e dana osoba występowała. Bez oznaczeń na mundurze 

Bieg „open” towarzyszący o charakterze terenowo/przełajowym dla uczestników 
strój sportowy przeznaczony do biegów 

trasa identyczna jak Marszobieg. 

organizatora podczas odprawy 

jnymi oraz dodatkowo 
przez wolontariuszy i instruktorów zabezpieczających imprezę. 
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4. Organizatorzy biegów i marszobiegu nie będą prowadzili klasyfikacji uczestników. Nie 
liczy się kolejność przybycia uczestników na metę. Wszyscy uczestnicy imprezy 
biegowej są zwycięzcami.

5. Limit czasu dla marszobiegu to 2 godziny (120 minut).

6. Na trasie będą znajdowały się oznakowane punkty kontrolne, zabezpieczane przez 
oznakowanych instruktorów oraz wolontariuszy (ubranych w kamizelki odblaskowe z 
logiem fundacji). 

7. Na trasie nie przewiduje się organizacji 
odświeżania. 

8. Organizator nie zezwala na podawanie napojów i odżywek przez osoby trzecie podczas 
trwania imprezy. 

9. Widzowie mogą oglądać i być obecni na trasie marszobiegu.

10. Widzowie zobligowani są stosować się do poleceń osób
ostrzeżeń i dostosować się do pojemności obszarów z ograniczonym dostępem.

 

IX. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia indywidualne zawodników będą przyjmowane:

a. Internetowo na stronie datasport.pl do 12 października do godz. 12:00 lub do 
wyczerpania limitu zgłoszeń
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4227

b. osobiście w biurze zawodów w sobotę 13 października 2018 r. w godzinach: od 
08:00 do 10:00 (w przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń drogą 
elektroniczną); 

c. w przypadku braku miejsc, organizator poinformuje na stronach zawodów o 
tym fakcie. 

2. Zgłoszenie drogą elektroniczną ma charakter (deklaracji) wstępny, wymagający 
dodatkowego potwierdzenia w biurze zawodów
zgłoszeniowej. 

3. Osoby niepełnoletnie muszą złożyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
zdolności i braku przeciwwskazań do udziału osoby niepełnoletniej w Marszobiegu 
„WYKUS’43” lub biegu towarzyszącym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

I Marszobiegu „WYKUS’43” oraz biegu towarzyszącego „Open”

Organizatorzy biegów i marszobiegu nie będą prowadzili klasyfikacji uczestników. Nie 
liczy się kolejność przybycia uczestników na metę. Wszyscy uczestnicy imprezy 
biegowej są zwycięzcami. 

zobiegu to 2 godziny (120 minut). 

Na trasie będą znajdowały się oznakowane punkty kontrolne, zabezpieczane przez 
oznakowanych instruktorów oraz wolontariuszy (ubranych w kamizelki odblaskowe z 

Na trasie nie przewiduje się organizacji punktów odpoczynku, odżywiania i 

Organizator nie zezwala na podawanie napojów i odżywek przez osoby trzecie podczas 

Widzowie mogą oglądać i być obecni na trasie marszobiegu. 

Widzowie zobligowani są stosować się do poleceń osób zabezpieczających imprezę, ich 
ostrzeżeń i dostosować się do pojemności obszarów z ograniczonym dostępem.

Zgłoszenia indywidualne zawodników będą przyjmowane: 

Internetowo na stronie datasport.pl do 12 października do godz. 12:00 lub do 
zerpania limitu zgłoszeń – link do zapisów: 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4227

osobiście w biurze zawodów w sobotę 13 października 2018 r. w godzinach: od 
10:00 (w przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń drogą 

 

przypadku braku miejsc, organizator poinformuje na stronach zawodów o 

Zgłoszenie drogą elektroniczną ma charakter (deklaracji) wstępny, wymagający 
dodatkowego potwierdzenia w biurze zawodów w dniu startu podpisem na karcie 

Osoby niepełnoletnie muszą złożyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
zdolności i braku przeciwwskazań do udziału osoby niepełnoletniej w Marszobiegu 
„WYKUS’43” lub biegu towarzyszącym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 

 

ego „Open” 2018 

Organizatorzy biegów i marszobiegu nie będą prowadzili klasyfikacji uczestników. Nie 
liczy się kolejność przybycia uczestników na metę. Wszyscy uczestnicy imprezy 

Na trasie będą znajdowały się oznakowane punkty kontrolne, zabezpieczane przez 
oznakowanych instruktorów oraz wolontariuszy (ubranych w kamizelki odblaskowe z 

punktów odpoczynku, odżywiania i 

Organizator nie zezwala na podawanie napojów i odżywek przez osoby trzecie podczas 

zabezpieczających imprezę, ich 
ostrzeżeń i dostosować się do pojemności obszarów z ograniczonym dostępem. 

Internetowo na stronie datasport.pl do 12 października do godz. 12:00 lub do 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4227 

osobiście w biurze zawodów w sobotę 13 października 2018 r. w godzinach: od 
10:00 (w przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń drogą 

przypadku braku miejsc, organizator poinformuje na stronach zawodów o 

Zgłoszenie drogą elektroniczną ma charakter (deklaracji) wstępny, wymagający 
podpisem na karcie 

Osoby niepełnoletnie muszą złożyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o 
zdolności i braku przeciwwskazań do udziału osoby niepełnoletniej w Marszobiegu 
„WYKUS’43” lub biegu towarzyszącym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 
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4. Zgłoszenia szkolne w postaci listy uczestników Marszobiegu „WYKUS’43” lub biegu 
„open” zawierającej imiona, nazwiska oraz PESEL uczniów, z pieczątką i podpisem 
dyrektora szkoły można przesłać drogą elektroniczna 
zapisy@wykus43.pl (zgodnie z wytycznymi MEN o RODO),
przez opiekuna grupy w

5. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który będzie musiał 
klatce piersiowej w widocznym miejscu
w dniu Startu do czasu dotarcia do 
z udziału w marszobiegu lub biegu
organizatorowi poprzez instruktorów na trasie lub bezpośrednio w biurze imprezy do 
czasu zakończenia Marszobiegu (limit 2 god
tego punktu Regulaminu 
pokrycia kosztów poszukiwania danej osoby z powodu nie dotarcia do Mety. 

X. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ustalony został limit zgłoszeń Marszobiegu

2. Ustalony został limit biegu „open” na 1
cieszył dużym zainteresowaniem limit może zostać zwiększony

3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w przypadku 
wypełnienia się limitu miejsc;

4. Każdy uczestnik biorący udział w imprezie „WYKUS’43” musi zostać zweryfikowany 
i zaakceptowany przez organizatora w biurze imprezy.

5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegach jest posiadanie ważnego dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem 
paszport). 

6. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą swój bieg otrzymają pamiątkowy medal.

7. Talon „żywnościowy” zostanie wydany podczas rejestracji uczestników przed startami.

 

 

UWAGA !!! 

W przypadku dostępności miejsc Organizator dopuszcza zapisy osób chcących wziąć udział 
w uczczeniu pamięci Żołnierzy Armii Krajowej w dniu startu w biurze imprezy
zgłoszenia drogą elektroniczną.

 

I Marszobiegu „WYKUS’43” oraz biegu towarzyszącego „Open”

Zgłoszenia szkolne w postaci listy uczestników Marszobiegu „WYKUS’43” lub biegu 
n” zawierającej imiona, nazwiska oraz PESEL uczniów, z pieczątką i podpisem 

dyrektora szkoły można przesłać drogą elektroniczna z służbowego adresu e
(zgodnie z wytycznymi MEN o RODO), oryginał złożyć osobiście 

przez opiekuna grupy w biurze imprezy. 

Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który będzie musiał umieścić na ubraniu 
w widocznym miejscu, obowiązkowo od czasu zarejestrowania 

tartu do czasu dotarcia do Mety lub do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji 
z udziału w marszobiegu lub biegu „open”. Decyzję swoją obowiązkowo 
organizatorowi poprzez instruktorów na trasie lub bezpośrednio w biurze imprezy do 
czasu zakończenia Marszobiegu (limit 2 godziny od startu). Nie dostosowanie się do 

Regulaminu może nieść za sobą konsekwencję finansową w postaci 
pokrycia kosztów poszukiwania danej osoby z powodu nie dotarcia do Mety. 

Ustalony został limit zgłoszeń Marszobiegu „WYKUS’43” na 113 osób

Ustalony został limit biegu „open” na 111 osób, w przypadku gdy bieg będzie się 
cieszył dużym zainteresowaniem limit może zostać zwiększony; 

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w przypadku 
miejsc; 

Każdy uczestnik biorący udział w imprezie „WYKUS’43” musi zostać zweryfikowany 
i zaakceptowany przez organizatora w biurze imprezy. 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegach jest posiadanie ważnego dokumentu 
ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja służbowa, 

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą swój bieg otrzymają pamiątkowy medal.

zostanie wydany podczas rejestracji uczestników przed startami.

pności miejsc Organizator dopuszcza zapisy osób chcących wziąć udział 
w uczczeniu pamięci Żołnierzy Armii Krajowej w dniu startu w biurze imprezy
zgłoszenia drogą elektroniczną. 

 

ego „Open” 2018 

Zgłoszenia szkolne w postaci listy uczestników Marszobiegu „WYKUS’43” lub biegu 
n” zawierającej imiona, nazwiska oraz PESEL uczniów, z pieczątką i podpisem 

z służbowego adresu e-mail 
oryginał złożyć osobiście 

umieścić na ubraniu na 
, obowiązkowo od czasu zarejestrowania się  

ety lub do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji  
Decyzję swoją obowiązkowo należy zgłosić 

organizatorowi poprzez instruktorów na trasie lub bezpośrednio w biurze imprezy do 
ziny od startu). Nie dostosowanie się do 

może nieść za sobą konsekwencję finansową w postaci 
pokrycia kosztów poszukiwania danej osoby z powodu nie dotarcia do Mety.  

osób; 

osób, w przypadku gdy bieg będzie się 

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w przypadku 

Każdy uczestnik biorący udział w imprezie „WYKUS’43” musi zostać zweryfikowany  

Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegach jest posiadanie ważnego dokumentu 
(dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja służbowa, 

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą swój bieg otrzymają pamiątkowy medal. 

zostanie wydany podczas rejestracji uczestników przed startami. 

pności miejsc Organizator dopuszcza zapisy osób chcących wziąć udział  
w uczczeniu pamięci Żołnierzy Armii Krajowej w dniu startu w biurze imprezy bez wcześniejszego 
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XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Marszobieg i bieg odbędą się be
imprezy ze względów bezpieczeństwa przy wystąpieniu np. silnego porywistego wiatru 
itp.  

2. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników zawodów odpowiadają ich 
rodzice/opiekunowie prawni lub w przypadku zgłoszeń 
wyznaczeni przez szkoły.

3. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym 
„open”. 

4. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w czasie biegu. Dodatkowe ubezpieczenie 
NNW pozostaje w gestii uczestników zawo

5. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną 
imprezy. Organizator nie pokrywa innych kosztów medycznych. Na trasie biegu obecni 
będą ratownicy medyczni.

6. Przedmioty wartościowe, na czas biegu można zdeponować w depo
zlokalizowanym w miejscu rejestracji. Za rzeczy pozostawione lub zagubione (poza 
depozytem) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

7. Uczestnicy biegów i marszobiegu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku 
w relacjach z przebiegu zawodu oraz upoważniają organizatora do nieodpłatnego 
wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych związanych z biegiem, na stronach 
internetowych, w prasie, int
do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, fotografowania i filmowania 
na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach 
radiowo telewizyjnych, oraz na inne potrzeby, związane z działalnością statutową
Fundacji SPRZYMIERZENI z G

8. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych 
substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków/substancji 
alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich 
środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów pod warunkiem 
wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, 
organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w 
wykluczenia go w ich trakcie.

9. Organizator zapewnia miejsce do przebrania bez natrysków.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego 

Regulaminu. 

I Marszobiegu „WYKUS’43” oraz biegu towarzyszącego „Open”

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Marszobieg i bieg odbędą się bez względu na pogodę. Dopuszcza się odwołanie 
imprezy ze względów bezpieczeństwa przy wystąpieniu np. silnego porywistego wiatru 

Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników zawodów odpowiadają ich 
rodzice/opiekunowie prawni lub w przypadku zgłoszeń szkolnych 
wyznaczeni przez szkoły. 

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym starcie tj. Marszobieg lub 

Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w czasie biegu. Dodatkowe ubezpieczenie 
NNW pozostaje w gestii uczestników zawodów. 

Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną wraz z karetką
imprezy. Organizator nie pokrywa innych kosztów medycznych. Na trasie biegu obecni 
będą ratownicy medyczni. 

Przedmioty wartościowe, na czas biegu można zdeponować w depo
zlokalizowanym w miejscu rejestracji. Za rzeczy pozostawione lub zagubione (poza 
depozytem) organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

Uczestnicy biegów i marszobiegu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku 
w relacjach z przebiegu zawodu oraz upoważniają organizatora do nieodpłatnego 
wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych związanych z biegiem, na stronach 
internetowych, w prasie, internecie i w telewizji. Organizator zastrzega sobie prawo 

dzenia z każdym z uczestników wywiadu, fotografowania i filmowania 
na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach 
radiowo telewizyjnych, oraz na inne potrzeby, związane z działalnością statutową
Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM. 

Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych 
substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków/substancji 
alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich 

i zarówno przed jak i podczas zawodów pod warunkiem 
wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, 
organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w 

trakcie. 

r zapewnia miejsce do przebrania bez natrysków. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego 

 

ego „Open” 2018 

Dopuszcza się odwołanie 
imprezy ze względów bezpieczeństwa przy wystąpieniu np. silnego porywistego wiatru 

Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników zawodów odpowiadają ich 
szkolnych - opiekunowie 

starcie tj. Marszobieg lub bieg 

Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW w czasie biegu. Dodatkowe ubezpieczenie 

wraz z karetką w trakcie trwania 
imprezy. Organizator nie pokrywa innych kosztów medycznych. Na trasie biegu obecni 

Przedmioty wartościowe, na czas biegu można zdeponować w depozycie 
zlokalizowanym w miejscu rejestracji. Za rzeczy pozostawione lub zagubione (poza 

Uczestnicy biegów i marszobiegu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku  
w relacjach z przebiegu zawodu oraz upoważniają organizatora do nieodpłatnego 
wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych związanych z biegiem, na stronach 

necie i w telewizji. Organizator zastrzega sobie prawo  
dzenia z każdym z uczestników wywiadu, fotografowania i filmowania  

na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach 
radiowo telewizyjnych, oraz na inne potrzeby, związane z działalnością statutową 

Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych 
substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków/substancji 
alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich 

i zarówno przed jak i podczas zawodów pod warunkiem 
wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, 
organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego 
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11. Ostateczna wersja Regulaminu będzie wywieszona w biurze zawodów i dostępna podczas 

końcowej rejestracji. 

12. W przypadku sporów w trakcie trwania imprezy, w sprawach nieujętych niniejszym 

Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku wystąpienia 

przyczyn od niego niezależnych. 

 

XII. DANE OSOBOWE: 

Klauzula zgody Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację 
SPRZYMIERZENI z GROM, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 32 lok. 1U95, 00
w celu zorganizowania imprezy, zgodnie z usta
osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. 
Ponadto każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Obowiązek informacyjny: 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. 
Dz. U.  z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych jest Fundacja 
SPRZYMIERZENI z GROM, ul. Świętokrzyska 32 lok. 1U95, 00
dane przetwarzane są w celu zorganizowania imprezy. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

I Marszobiegu „WYKUS’43” oraz biegu towarzyszącego „Open”

Ostateczna wersja Regulaminu będzie wywieszona w biurze zawodów i dostępna podczas 

przypadku sporów w trakcie trwania imprezy, w sprawach nieujętych niniejszym 

Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku wystąpienia 

go niezależnych.  

Klauzula zgody Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację 
SPRZYMIERZENI z GROM, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 32 lok. 1U95, 00
w celu zorganizowania imprezy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. 
Ponadto każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. 
Dz. U.  z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych jest Fundacja 
SPRZYMIERZENI z GROM, ul. Świętokrzyska 32 lok. 1U95, 00–116 Warszawa. Prz
dane przetwarzane są w celu zorganizowania imprezy. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM

 

ego „Open” 2018 

Ostateczna wersja Regulaminu będzie wywieszona w biurze zawodów i dostępna podczas 

przypadku sporów w trakcie trwania imprezy, w sprawach nieujętych niniejszym 

Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji. 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku wystąpienia 

Klauzula zgody Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację 
SPRZYMIERZENI z GROM, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 32 lok. 1U95, 00–116 Warszawa, 

wą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. 
Ponadto każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. 
Dz. U.  z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych jest Fundacja 

116 Warszawa. Przedmiotowe 
dane przetwarzane są w celu zorganizowania imprezy. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

ORGANIZATOR 

Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM 
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ZGODA RODZICA / OP

W Marszobiegu „WYKUS’43” lub biegu „open”

…................................................................................................................

nazwisko, imię rodzica (opiekuna prawnego); tel. kontaktowy

….................................................................................................................

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

….................................................................................................................

nazwisko, imię dziecka; data urodzenia dziecka

W Marszobiegu „WYKUS’43” lub biegu „open”

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojeg

jego udział w biegu odbywa się za moją wiedzą i odpowiedzialnością.

Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka zgłoszonego do biegu brak jest 

jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwia

jego udział w zawodach. 

Oświadczam, że dziecko zgłoszone do zawodów posiada aktualnie ubezpieczenie 

zdrowotne. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Fundację 

SPRZYMIERZENI Z GROM zawartych w formularzu rejestracyjnym dla po

zbędnych do organizacji i przeprowadzenia biegu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.) W

rażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach inf

macyjnych dotyczących biegu.

…........................................................................................................

I Marszobiegu „WYKUS’43” oraz biegu towarzyszącego „Open”

ZAŁĄCZNIK NR1

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ 

DZIECKA 

W Marszobiegu „WYKUS’43” lub biegu „open”

................................................................................................................

nazwisko, imię rodzica (opiekuna prawnego); tel. kontaktowy

.................................................................................................................

pesel rodzica / opiekuna 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

.................................................................................................................

nazwisko, imię dziecka; data urodzenia dziecka

W Marszobiegu „WYKUS’43” lub biegu „open”

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w biegu, oraz że 

jego udział w biegu odbywa się za moją wiedzą i odpowiedzialnością. 

Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka zgłoszonego do biegu brak jest 

jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwia

 

Oświadczam, że dziecko zgłoszone do zawodów posiada aktualnie ubezpieczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Fundację 

SPRZYMIERZENI Z GROM zawartych w formularzu rejestracyjnym dla po

zbędnych do organizacji i przeprowadzenia biegu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.) W

rażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach inf

macyjnych dotyczących biegu. 

........................................................................................................

data i podpis  

 

ego „Open” 2018 

ZAŁĄCZNIK NR1 

IEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ 

W Marszobiegu „WYKUS’43” lub biegu „open” 

................................................................................................................ 

nazwisko, imię rodzica (opiekuna prawnego); tel. kontaktowy 

................................................................................................................. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

................................................................................................................. 

nazwisko, imię dziecka; data urodzenia dziecka 

W Marszobiegu „WYKUS’43” lub biegu „open” 

o dziecka w biegu, oraz że 

 

Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka zgłoszonego do biegu brak jest 

jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać 

Oświadczam, że dziecko zgłoszone do zawodów posiada aktualnie ubezpieczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Fundację 

SPRZYMIERZENI Z GROM zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb nie-

zbędnych do organizacji i przeprowadzenia biegu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.) Wy-

rażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach infor-

........................................................................................................ 


