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REGULAMIN 2. MARKUS PÓŁMARATON DOLINY 

BARYCZY W ŻMIGRODZIE - 16 kwietnia 2023 rok 

Honorowy Patronat Biegu – Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski 

I. Cele i założenia biegu: 

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej 

- Promocja Gminy Żmigród 

- Promocja Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” 

- Promocja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie 

 II. Organizatorzy:  

- Gmina Żmigród, www.zmigrod.com.pl 

- Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie,  www.zpk-zmigrod.eu 

- Dyrektor Biegu – Grzegorz Paryna, g.paryna@zpk-zmigrod.eu 

III. Partnerzy: 

- MARKUS Sajewicz Sp. z o.o. – sponsor tytularny 

- Sklep Internetowy Ihaa.pl – Bogdan Kowalczyk 

- Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie 

- Nadleśnictwo Żmigród 

 IV. Termin i miejsce: 

- 16. kwietnia 2023 roku (niedziela), start godz. 11.00 

- Zespół Pałacowo-Parkowy w Żmigrodzie, ul. Parkowa 

V. TRASA: 

 

- 21,0975 km z nawierzchnią asfaltową  

- Trasa z atestem PZLA 

- Start i meta w Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie, ul. Parkowa, przy ruinach zamku i 

zabytkowej baszcie 

- Trasa: Po zaliczeniu małej pętli w parku (800 m) wybieg drogami asfaltowymi od: Zespół 

Pałacowo-Parkowy w Żmigrodzie przez ul. Poznańska – ul. Kwiatowa – ul. Morelowa – ul. 

Poziomklowa – ul. Kwiatowa – ul. Sportowa (odcinek przez miasto 2,5 km), a dalej drogą 

rowerową przez Kanclerzowice – Powidzko – Przedkowice – Osiek – Jamnik – Zespół Pałacowo-

Parkowy w Żmigrodzie (meta). 

- Trasa będzie oznaczona co 1 km 

 

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STAROWA: 

 

- W biegu udział biorą tylko zawodnicy, którzy są zgłoszeni i opłacili wpisowe  
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- Zgłoszenie oraz opłaty startowe dokonuje się drogą elektroniczną na stronie internetowej 

https://plus-timing.pl/zgloszenia/polmaraton-zmigrod-2023/  

- UWAGA! Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem faktury za wpisowe proszone są o 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://plus-

timing.pl/zgloszenia/polmaraton-zmigrod-2023/  

a opłaty startowej dokonać bezpośrednio na konto bankowe organizatora ZPK Żmigród: Bank 

Spółdzielczy w Żmigrodzie 30 9598 0007 0019 5953 2000 0004 z dopiskiem „Opłata startowa 2. 

Markus Półmaraton Doliny Baryczy, imię i nazwisko”. 

 

- W dniu startu zgłoszenia będą również przyjmowane w biurze zawodów w godz. 08.00-10.30. 

- Koszt uczestnictwa: 80zł/osoby do dnia 31 marca 2023 roku, 100 zł/osoby do dnia 15 kwietnia 

2023 roku, 120zł/osoby w dniu biegu 

- Okolicznościowa koszulka – 60 zł/szt do dnia 15 marca 2023 roku 

- Uczestnik ma zagwarantowane: pakiet startowy, elektroniczny pomiar czasu, trasę z atestem 

PZLA, okolicznościowy medal, posiłek regeneracyjny, wodę mineralną, opiekę medyczną.       

- Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu biegu i zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla 

potrzeb biegu i organizatora. 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

- Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów. 

- Numery startowe wraz z chipem do pomiaru czasu będą wydawane w biurze zawodów 

- Przy weryfikacji zawodnik jest zobowiązany w biurze zawodów przedstawić dokument 

tożsamości oraz dowód wpłaty wpisowego. 

- Limit uczestników: 400 osób 

- W biegu mogą wziąć udział zarówno osoby zaszczepione, jak i niezaszczepione przeciwko SARS-

CoV-19 

- W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 16. kwietnia 2023 roku 

ukończyli 16. rok życia. Zawodnicy powyżej 18. roku życia podpisują oświadczenie o biegu na 

własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby w 

wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 16 kwietnia 2023 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) 

zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów z ich 

podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna 

wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów. 

- Wydanie pakietu startowego następuje poprzez osobisty odbiór przez uczestnika w biurze 

zawodów  

- Na trasie zawodów zabroniona jest asysta w samochodach, na rowerach, skuterach i innych 

pojazdach poza pojazdami organizatora. 

- Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Ochotniczej Straży 

Pożarnej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu. 

VIII. KLASYFIKACJE: 
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- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

- Najlepsi żmigrodzianie i żmigrodzianki 

- Klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn według roku urodzenia: 

 

- K 16-19   - M 16-19 

- K 20-24   - M 20-24 

- K 25-29    - M 25-29 

- K 30-34   - M 30-34 

- K 35-39    - M 35-39 

 

 

 

 

 

- K 40-44   - M 40-44 

- K 45-49   - M 45-49 

- K 50-54   - M 50-54 

- K 55-59   - M 55-59 

- K 60 i więcej  - M 60-64 

    - M 65-69 

    - M 70 i więcej 

 

 

 

 

 

 

 

IX. KOMUNIKAT: 

 

Wyniki i zdjęcia z imprezy dostępne będą na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl 

www.plustiming.pl www.zmigrod.com.pl www.zpk-zmigrod.eu  

X. NAGRODY: 

 

- Trzy pierwsze osoby w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody 

pieniężne. 

- Nagrody pieniężne będą wypłacane gotówką podczas dekoracji zawodników. 

- Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nagrody 

te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii. 

- 400. uczestników, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe, specjalnie bite na tę okazję 

medale. 

- Trzy pierwsze osoby  z każdej kategorii wiekowej zostaną uhonorowane statuetkami.  

- Najlepsi żmigrodzianie (5 osób) i żmigrodzianki (5 osób) zostaną nagrodzeni pamiątkowymi 

statuetkami 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

- Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, jeśli będzie tego 

wymagać sytuacja i bezpieczeństwo zawodników, jak i organizatorów 

- W przypadku, gdy z obowiązujących w dniu zawodów przepisów prawa polskiego organizacja 

wydarzenia będzie niemożliwa Organizator będzie uprawniony do zmiany terminu, bądź jego 

odwołania. 

- W związku ze zmianą/odwołaniem biegu uczestnik będzie uprawniony do przeniesienia opłaty 

startowej na nowy termin. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego 

niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. 

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające 
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życiu uczestników). 

- Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu. 

- Organizator zapewnia atest trasy PZLA, elektroniczny pomiar czasu, pakiet startowy, 

okolicznościowy medal, posiłek regeneracyjny, trzy punkty żywieniowe na trasie (7, 14, 18 km) i 

mecie, oznaczenia trasy co 1 km, opiekę lekarską.  

- Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub 

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci 

lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w biegu. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup 

stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW 

- Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione 

podczas imprezy. 

- Przewidywany czas zamknięcia ulic miasta Żmigród w godzinach 10.30-11.30 oraz dróg 

rowerowych na terenie Gminy Żmigród w godzinach 10.30-14.00.   

- Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w biegu oraz 

protesty dotyczące wyników biegu można składać e-mailem na adres Organizatora (g.paryna@zpk-

zmigrod.eu) w terminie 7 dni od daty zakończenia biegu. 

- Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne 

i nieodwołalne 

- W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie 

po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. 

- W przypadku stwierdzenia przez Organizatora biegu uczestnika bez numeru startowego 

zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. 

- Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w nim wiąże się z 

wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze 

majątkowym. 

- Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym zobowiązane są do 

wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie później niż do 15. kwietnia 2023. Osoby 

te mają obowiązek startu z ostatniej strefy czasowej. 

- Faktury VAT wystawiane są w terminie do 14. dni po zakończeniu biegu  po dokonania wpłaty 

środków na rachunek Organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną prośby o 

wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej 

wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności 

- Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach biegu w rozumieniu 

RODO oraz niniejszego Regulaminu jest: Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, ul. Wrocławska 

12, 55-140 Żmigród. 

- Uczestnik biegu dokonując opłaty startowej akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do 

jego przestrzegania oraz oświadcza, że zapoznał się klauzulami informacyjnymi RODO zawartymi 

na stronie  internetowej: https://zpk-zmigrod.eu/polityka-bezpieczenstwa  

Klauzula nr 1  https://www.zpk- 

zmigrod.eu/images/RODO/1_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_platne_dorosle.pdf 
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Klauzula nr 2 https://www.zpk-

zmigrod.eu/images/RODO/2_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_platne_dzieci.pdf 
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