
REGULAMIN 
Bieg charytatywny dla Oliwi Brodowskiej 
DYSTANS: 4,95  km 
Limit uczestników: 180 osób 
 
ORGANIZATOR:  
Urząd Miasta Malborka  
WSPÓŁORGANIZATORZY: 
Rodzice Oliwki   
Marta Wróblewska,  
Mariusz Pomykała 
Malborskie Centrum Wolontariatu 
 
TERMIN I MIEJSCE:  
04.10.2020 r. (niedziela) start biegu godz. 11:00, 
Centrum Aktywnego Wypoczynku, Parkowa 3, przy scenie. 
 
CEL IMPREZY: 
1. Zbiórka pieniędzy na półroczną intensywną rehabilitację Oliwki Brodowskiej 
2. Upowszechnianie biegu jako podstawowej formy ruchu. 
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Malborka i okolic. 
 
PROGRAM MINUTOWY IMPREZY: 
09:00 – otwarcie biura imprezy, rejestracja uczestników, 
10:40 – zamknięcie biura, 
10: 05 – rozgrzewka, 
11:00 – start biegu,  
11:05 – start Nordic Walking  
12:00 – zakończenie biegu i marszu, rozpoczęcie części piknikowej. 
14:30 – zakończenie wydarzenia 
 
 
ZGŁOSZENIA:  

1. Zgłoszenia do Wydarzenia będą przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej: 
www.elektronicznezapisy.pl  

2. Zgłoszenia przyjmujemy do 01.10.2020 do godziny 15:00 
3. Opłata startowa – 30 zł , podczas odbioru numeru startowego.  

 
WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Impreza jest wspólnym, integracyjnym, towarzyskim biegiem. Impreza ma charakter otwarty. 
W biegu może wystartować każdy, kto jest zdrowy i czuje się na siłach pokonać dystans  
4,95  km. 

2. Wszystkie jej zasady mają charakter dżentelmeński, co oznacza, że nikt nikomu nie będzie 
patrzył na ręce (buty). Impreza nie jest imprezą/biegiem masowym. 

3. Dystans można pokonać biegiem, marszem, marszobiegiem. 
4. Podczas pokonywania dystansu można dowolnie mieszać i łączyć powyższe techniki. 
5. Zapisy będą prowadzone poprzez formularz na portalu internetowym  

www.elektronicznezapisy.pl lub w biurze zawodów w dniu imprezy. Weryfikacja uczestników 
nastąpi w biurze zawodów w dniu imprezy. 

6. Trasa stanowi załącznik do Regulaminu, jest to pętla o długości 4,95 km. Start i meta na 
stadionie Centrum Aktywnego Wypoczynku, przejście przez ulicę Parkową w kierunku 
Przystani Żeglarskiej, dalej do Amfiteatru, i w kierunku ulicy Sportowej, gdzie następuje nawrót 

http://www.elektronicznezapisy.pl/


do Amfiteatru, przystani Żeglarskiej i do mety na Stadionie CAW. Przejście przez ulicę Parkową 
będzie zabezpieczone przez Straż Miejską.  

7.  Warunkiem startu jest złożenie w dniu 04.10.2020 r. w biurze zawodów Karty Zawodnika, 
która jest oświadczeniem o stanie zdrowia oraz wyrażeniem zgody na pomiar temperatury. 
Karta jest załącznikiem do regulaminu. Kartę będzie można podpisać w dniu biegu w biurze 
organizatora.  
 
 

TRASA BIEGU: 
1. Mapa trasy jest udostępniona na www.elektronicznezapisy.pl , stanowi również załącznik do 

Regulaminu. Jest to pętla o długości 4,95 km. Start i meta na stadionie Centrum Aktywnego 
Wypoczynku, przejście przez ulicę Parkową w kierunku Przystani Żeglarskiej, dalej do 
Amfiteatru, i w kierunku ulicy Sportowej, gdzie następuje nawrót do Amfiteatru, przystani 
Żeglarskiej i do mety na Stadionie CAW. Przejście przez ulicę Parkową będzie zabezpieczone 
przez Straż Miejską. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Bieg  odbędzie się bez względu na pogodę. 
2. Każdy uczestnik "Biegu" powinien być zdrowy, mieć aktualne badania lekarskie oraz być 
ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. Każdy z uczestników "Biegu" bierze udział w imprezie na 
własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku 
przeciwwskazań do udziału w imprezie. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 
skradzione podczas imprezy. 
4. W czasie "Biegu" należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów ruchu drogowego, 
oraz stosować się do wskazówek wolontariuszy i poleceń służb porządkowych.  
5. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej. 
6. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz wszelkie kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wyniknąć 
podczas imprezy rozstrzyga organizator. 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
8. Organizator "Biegu" uznaje, że biorący udział w imprezie zapoznał się z niniejszym regulaminem  
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 
 
 
Kontakt do Organizatora Biegu:  
T: +48 669 990 005   
@: m.wroblewska@um.malbork.pl  
 

http://www.elektronicznezapisy.pl/
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