
REGULAMIN I Międzynarodowego Masowego  Biegu Ulicznego MAKSY 

MILA  

 na dystansie 

10 MIL FRANCISZKAŃSKICH (16 km 670 m) 

Zduńska Wola 21 wrzesień 2014 r. 
 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem II Międzynarodowego Biegu Ulicznego  MAKSY MILA  jest Miejski Dom 

Kultury w Zduńskiej Woli i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Relaks Sp. z o.o w Zduńskiej 

Woli 

II. Współorganizatorzy 
    Urząd Miasta Zduńska Wola ,Starostwo Powiatowe Zduńska Wola, 

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli , 

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o w Zduńskiej Woli, 

     Miejskie Sieci Cieplne Sp. z o.o w Zduńskiej Woli 

     Urząd Gminy Zduńska Wola 

     Gimnazjum nr 1  im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli 
 

II. PATRONAT 

1. Bieg odbywa się pod patronatem Senatora RP Andrzeja Owczarka ,Prezydenta Miasta 

Zduńska Wola Piotra Niedźwieckiego, Starosty Zduńskowolskiego Wojciecha 

Rychlika,Wójta Gminy Zduńska Wola Henryka Staniuchy 

Przewodniczącego Związku Gmin Kolbiańskich, Gwardiana Niepokalanowa ,     

Ministra Prowincjalnego warszawskiej prowincji ojców franciszkanów. 
 

III. CELE 

1. Upamiętnienie postaci św. Maksymiliana 

2. Promocja miasta Zduńska Wola ,Powiatu Zduńskowolskiego ,Gminy Zduńska Wola oraz 

gmin związanych z życiem świętego Maksymiliana 

3. Promocja sanktuarium w Niepokalanowie 

4. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 21 września 2014 r. na terenie Miasta i Gminy 

Zduńska Wola 

. 

2. Dystans biegu głównego wynosi 16 km 670 m. 

3. Dystans biegów towarzyszących: 

    dla dzieci szkół podstawowych z klas IV-VI wynosi 1 km 667 m 

    dla dzieci szkół gimnazjalnych wynosi 1 km 667 m 

4. Start biegu głównego będzie miał miejsce z ul. Maksymiliana Kolbego nr 9 

    Meta na Stadionie Miejskim ul.Łaska 90 

    Start i meta dla biegów towarzyszących na stadionie miejskim ul. Łaska 90 

5. Start nastąpi o godzinach: 

• o godz. 10.00 – biegacze; 

• o godz. 11.15 – dzieci 

 Godzina startu decyzją organizatorów może zostać opóźniona. 



6. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Na trasie będzie zlokalizowany jeden punkt 

odżywczy oraz 2 punkty z napojami.  

 Uwaga: bieg odbywał się będzie przy ruchu ograniczonym. 
 
 
 
 

V. LIMIT CZASU 

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu oraz marszu wynosi 4 godziny. 

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu lub marszu w limicie czasu zobowiązani są do 

opuszczenia trasy 
 

VI. ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu głównym jest prawidłowe wypełnienie deklaracji 

uczestnictwa i dostarczenie jej do Miejskiego Domu Kultury ul. Łaska 12 lub  biura 

zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej jest 

jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do 

którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą, oraz do 

zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że 

naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

3. Łączna liczba Uczestników biegu głównego ograniczona jest do 150 osób .  

Zapisy  przyjmowane będą do dnia 19 września 2014 r.  

 Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia 

powyższej liczby Uczestników biegu. 

Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę 

startową.  

Organizator może zdecydować o podniesieniu limitu uczestników biegu. 

4. Biuro zawodów będzie mieścić w Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Zduńskiej Woli ul.Parkowa 5 . Biuro zawodów będzie czynne od 19 września w godz.12-15  

w niedzielę 21 września . od godz. 6 ;00 

 Uczestnicy, którzy dokonają wpłat wpisowego drogą internetową mogą odebrać pakiety 

startowe w biurze zawodów od dnia 19 września w godzinach otwarcia. 

5. O ile do dnia 21 września 2014 roku limit uczestników nie zostanie przekroczony 

zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów. 
 

VII. UCZESTNICTWO 

1. Prawo uczestnictwa mają: 

2 w biegu głównym - osoby z rocznika 1997 i starsze; 

3. W biegu  dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych. Dzieciom mogą towarzyszyć rodzice 

lub opiekunowie. 

3. Osoby niepełnoletnie, które chcą brać udział w biegu zobowiązane są do przedstawienia 

„Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Będą one 

dostępne w biurze zawodów. 

4. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia 

umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie 

zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w 

imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 



 

5. W pakiecie startowym uczestnicy biegu głównego otrzymują numer startowy i pamiątkową 

koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal (pierwsze 150 zapisanych 

osób otrzyma w zestawach startowych koszulki, medale otrzyma 150 biegaczy którzy 

ukończą bieg)  

6. Podczas biegu głównego wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane 

do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w 

całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. 

7. Przebywanie na trasie biegu głównego bez ważnego numeru startowego i chipa jest 

niedozwolone. 

Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy biegu głównego przez obsługę. 

W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach,  deskorolkach i 

innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. 

9. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do 

pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani. Po zakończeniu biegu chip należy zwrócić. 

10. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników. Na starcie 

będą one zlokalizowane na terenie Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki – tam też 

zawodnicy pozostawią swoje rzeczy w depozycie. Przebieralnie na mecie będą 

zorganizowane w budynku socjalnym na stadionie miejskim ul. Łaska 90 – będzie tu 

możliwość skorzystania z prysznica. Na stadionie miejskim będzie można odebrać rzeczy z 

depozytu. 

12. Dla uczestników imprezy organizatorzy przygotowali parking przy Urzędzie Miasta 

Zduńska Wola 
 

VII. OPŁATY 

1. Opłata startowa za udział w biegu  wynosi: 30 złotych. 

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

3. Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły 70 lat oraz uczestnicy biegu dla 

dzieci 

4. Opłat można dokonywać: 

• gotówką w Biurze Zawodów; 

• przelewem: Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli konto  68 9263 0000 0501 5555 

2005 0001  Dyspozycja przelewu zawierać musi: imię, nazwisko i rok urodzenia uczestnika 

oraz dopisek „opłata startowa MAKSY MILA – bieg główny” . 

5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty  

potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto i 

zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników. 

6. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

7. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. Osoba upoważniona do 

odbioru pakietu musi mieć ze sobą upoważnienie oraz ksero dowodu zawodnika 
 

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru czasu 

zatwierdzone przez Sędziego Głównego. 

2. Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla: 

- generalna 

- kobiet; 

3. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie 

stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród. 



4. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do 

Sędziego Głównego, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 
 
 
 
 
 

7. Nagrody w klasyfikacji generalnej w biegu głównym: 

– puchary oraz nagrody  pieniężne lub rzeczowe o równoważnej wartości (miejsca I-III) 

– I miejsce – 1.500 zł 

– II miejsce – 1.000 zł 

– III miejsce – 500 zł 

 
 

   Nagroda specjalna dla wylosowanego uczestnika, który ukończył bieg 

 

8. Nagrody w klasyfikacji kobiet w biegu głównym: 

– puchary oraz nagrody rzeczowe lub pieniężne (miejsca I-III) 

– I miejsce – 1.500 zł 

– II miejsce – 1000 zł 

– III miejsce – 500 zł 

 
 
 

9. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu ok. godziny  14.00 po zakończeniu 

biegów  Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym. 
 
 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kontakt do organizatora: tel. 607928295 Jolanta Zięba –Gzik Dyrektor Miejskiego Domu 

Kultury  mail:sekretariat@mdk-zdunskawola.pl tel.695362231 Mirosław Nowiński Prezes 

Zarządu MOSiR Relaks Sp. z o.o mail:miroslawnowinski@mosirrelaks.pl  

2.Stanowiska wydawania medali, wody i dyplomów będą wspólne dla wszystkich 

uczestników. 

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub 

uczestnictwem w biegu. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni. 

7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu 

przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 


