
„Bieg dla Maćka”
Impreza biegowa sportowo-rekreacyjna

29.05.2016

Impreza pod nazwą „Bieg dla  Maćka” jest częścią projektu „Maciek biega!” mającego 
na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi w 

uprawianiu sportu.

1. CEL IMPREZY:

Popularyzacja i upowszechnianie  biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 

Pomoc osobom niepełnosprawnym i rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi w uprawianiu 
sportu.

2. ORGANIZATOR: 
Fundacja „Maciek Biega”

3. TERMIN i MIEJSCE:
29.05.2016 -  start biegu na dystansie 10 km o godzinie 11.00

Start i Meta:  Parking przed Centrum Handlowym BOREK Wrocław Ul. Hallera

4. TRASA i DYSTANS:
Dystans Biegu Głównego – 10km

Oraz biegi dla dzieci i młodzieży (nie podlegające temu regulaminowi) 

 w tym Bieg dla Krasnoludków dla najmłodszych.

Start : Centrum Handlowe BOREK – od strony ul. Hallera 

Meta : Centrum Handlowe BOREK - od strony ul. Hallera

Trasa : Parkowe tereny Borka i Grabiszynka wg mapy

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikiem Biegu Głównego na dystansie 10km może zostać każda osoba, która do 

dnia 29.05.2016r. ukończy 16 lat (osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę 
opiekuna prawnego na udział w biegu).

2. Warunkiem udziału w Biegu na 10km jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie 
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną 
odpowiedzialność. 

3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu na 10km, muszą zostać zweryfikowani w 
Biurze Zawodów, co stanowi warunek dopuszczenia zawodnika do udziału . 
Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód osobisty lub paszport celem 
kontroli daty urodzenia oraz potwierdzenie dokonania wpłaty startowego. 

4. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Biegu



5. W czasie weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach: 29.05.2016r. w godz. 8.30 – 10.45 
zawodnicy otrzymają numer i pakiet startowy (upominki). 

6. Biuro Biegu w dniu 29.05.2016 będzie się mieściło w oznakowanym namiocie w 
pobliżu startu/mety Biegu.

7. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 2 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie 
dobiegną do mety do godz. 13.00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

 

6. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:
1. Zgłoszenia udziału w Biegu na 10 km mogą odbywać się poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Biegu dla Maćka, 
portalu Maratony Polskie lub w dniu 29.05.2016 w Biurze Zawodów od godziny 8.00 
do 10.45 

2. Za zgłoszenie uważa się: - wypełnienie formularza zgłoszenia do udziału w Biegu dla 
Maćka oraz - wpłacenie darowizny w dowolnej wysokości na konto bankowe 
Organizatora lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów od godziny 8.00 do 10.45. 
Dane do przelewu: Fundacja Maciek Biega, 54 031 Wrocław, ul. Żywiecka 22

           PeKaO S.A. 24 1240 6683 1111 0010 4559 3827
3. Zgłoszenie udziału w Biegu na 10 km będzie rozumiane jako zapoznanie się 

zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz 
będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników 
dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów oraz wykorzystanie 
ich wizerunku dla potrzeb organizatora. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie - 
maciekbiega.pl oraz w siedzibie organizatora

7. KLASYFIKACJA: 
1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywany 

systemem  elektronicznym na podstawie przyklejonych do numeru startowego chipów. 
Numery startowe i chipy zabezpiecza na własny koszt organizator. 

2. W Biegu na 10km prowadzone będą klasyfikacje:

a)      Indywidualne :

• generalna kobiet i mężczyzn
• w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn co 10 lat.

• najszybsza wrocławianka i najszybszy wrocławianin

• najszybsza Dolnoślązaczka i najszybszy Dolnoślązak

b)    Organizator może ustanowić dodatkowe klasyfikacje.

8. NAGRODY:
1. W Biegu na 10km zawodnicy otrzymują nagrody:

a)      w klasyfikacji generalnej za miejsca od I - III: medale  + nagrody

b)      w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za I - III miejsce: medale + nagrody

c)      w klasyfikacji generalnej kobiet  za miejsca od I - III: medale + nagrody



2. Zdobywcom nagród zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach 
wiekowych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator zapewnia :

• opiekę medyczną podczas biegu ( na starcie, trasie i mecie). 
• napoje dla zawodników ( na trasie – połowa dystansu oraz na mecie ).

3. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z 
przodu na piersiach. 

4. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w 
całości lub w części. 

5. Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe. 
6. Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
7. Protesty (w tym dotyczące naruszenia zasad niniejszego regulaminu, mające wpływ na 

prawa i obowiązki zawodników) przyjmowane są przez Biuro Zawodów do godziny 
13.00 w dniu 29.06.2016, a rozpatrywane będą do 1 godziny od otrzymania. 

8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


