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REGULAMIN  
PKO BIEGU RODZINNEGO 

Wrocław, 10 września 2017 roku 

I. CEL 

1. Upowszechnianie i popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
2. Rozbudzenie zamiłowania wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców do czynnego spędzenia czasu 

wolnego.           
3. Promocja 35. PKO Wrocław Maratonu oraz miasta Wrocławia. 

II. ORGANIZATOR  

Organizatorem biegu jest Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, PL 51-612 Wrocław, 
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, e-mail: biegrodzinny@wroclawmaraton.pl. 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. PKO Bieg Rodzinny rozpocznie się 10 września 2017 r. około godziny 9.15 (bezpośrednio po starcie  
35. PKO Wrocław Maratonu) startując z bramy głównej Stadionu Olimpijskiego al. Ignacego Jana 
Paderewskiego 35.  

2. Na start zawodnicy muszą zgłosić się o godzinie 9.00 zgodnie z określonym planem terenu. 
3. Podczas trwania zawodów trasa biegu jest zamknięta dla ruchu kołowego, za wyjątkiem służb organizatora. 
4. Trasa i dystans: 

1) START i META -  biegu znajdują się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu w miejscu Startu i Mety 
35. PKO Wrocław Maratonu; 

2) Trasa biegu zgodnie z mapką opublikowaną na stronie biegu. 
3) Długość trasy – około 1609 m. (mila olimpijska) 
4) 65% trasy biegu posiada nawierzchnię asfaltową, 35% stanowi nawierzchnia szutrowa. 
5) W PKO Biegu Rodzinnym nie będzie dokonywany pomiar czasu i nie będą prowadzone klasyfikacje. 

IV. UCZESTNICTWO  

1. Uczestnikiem biegu na warunkach określonych w regulaminie może zostać każda osoba fizyczna  
bez względu na wiek i płeć, która dokona zgłoszenia w Sekretariacie Biegu lub zostanie zgłoszona przez 
opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich). 

2. Przystąpienie do biegu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika 
niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w biegu.  

3. Warunkiem udziału jest zgłoszenie się do biegu w dniach 24 lipca do 8 września 2017 roku  
przed wyczerpaniem limitu 1500 miejsc poprzez stronę internetową www.wroclawmaraton.pl – zakładka 
PKO Bieg Rodzinny oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przedstawienie podczas weryfikacji  
w Sekretariacie Biegu aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i podpisanie oświadczenia o braku 
jakichkolwiek przeciwskazań do udziału w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich tylko opiekun prawny 
może oświadczyć, że brak jest jakichkolwiek przeciwskazań do uczestnictwa w imprezie. 

4. Zgłoszenia nadesłane inną drogą nie będą przyjmowane, a uczestnik nie będzie brał udziału w biegu. 
5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich rodziców lub 

ustawowego opiekuna do udziału w biegu i osobistego złożenia podpisu pod oświadczeniem o zdolności  
do udziału w biegu. 

6. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór sportowy. Wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu 
muszą posiadać numer startowy przypięty do przodu koszulki.  

7. W PKO Biegu Rodzinnym obowiązywać będzie limit nieprzekraczający w całości 1500 zawodników. 
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V. ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia do udziału w PKO Biegu Rodzinnym przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej 
poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej maratonu: www.wroclawmaraton.pl – 
zakładka PKO Bieg Rodzinny w terminie 24 lipca 2017 r. do 8 września 2017 r. do wyczerpania limitu 
1500 miejsc. 

2. Udział w biegu jest płatny – opłata za pakiet startowy jednego uczestnika wynosi 10,00 zł. i można 
dokonać jej za pośrednictwem płatności elektronicznych w panelu zgłoszeń internetowych  
lub na konto bankowe Gminy Wrocław - Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław w banku PKO BP  
o numerze: 13 1020 5226 0000 6602 0462 7032 (w tytule przelewu należy wpisać: „opłata za Bieg 
Rodzinny” oraz podać imię, nazwisko zawodnika oraz rok urodzenia). Opłata raz uiszczona  
nie podlega zwrotowi. Data wykonania ostatniej z w/w czynności decyduje o terminie dokonania zgłoszenia. 

3. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane. 
4. Sekretariat Biegu będzie znajdować się i prowadzić weryfikację zawodników, wydawać numery startowe 

oraz koszulki  pamiątkowe biegu: 
1) w kasach biletowych Stadionu Olimpijskiego, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław w terminie: 

od 4 września do 7 września 2017 r. w godzinach: 8.00 – 18.00,  
8 września 2017 r. w godzinach 16.00 – 22.00,  
9 września 2017 r. w godzinach: 9.00 – 22.00,  
10 września 2017 r. 6.00 – 8.30. 

5. Warunkiem pozytywnej weryfikacji zawodników jest: 
1) zgłoszenie się do Sekretariatu Biegu w godzinach pracy opisanych w pkt. V/4/1-2) z aktualnym 

dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 
2) odebranie numerów startowych przed biegiem oraz koszulek pamiątkowych. 

6. Zgłoszenie udziału w PKO Biegu Rodzinnym stanowi potwierdzenie zapoznania się zawodników  
lub opiekunów prawnych  (w przypadku niepełnoletnich uczestników biegu) z niniejszym regulaminem, 
zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  
i wykorzystanie wizerunku uczestników, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, 
radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatorów 35. PKO Wrocław Maratonu. 
Szczegółowe zakresy wymaganych zgód zawarte są w formularzu oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu imprezy.  

7. Informacji o biegu można otrzymać:  
1) Osobiście w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, pok. 016 (wejście A – parter), Stadion 

Olimpijski, PL 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35. 
2) telefonicznie: +48 571 351 027 – kierownik biegu,  
3) drogą elektroniczną: e-mail: biegrodzinny@wroclawmaraton.pl . 

VI. FINANSOWANIE 

Koszty organizacji  pokrywa organizator, sponsorzy i instytucje wspomagające PKO Bieg Rodzinny. 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie zapewnia depozytu dla uczestników biegu. 
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 
3. Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie biegu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,  
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom biegu do wglądu w siedzibie organizatora  
oraz na stronie internetowej www.wroclawmaraton.pl.    

6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

7. Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1. 
 
 
Wrocław, dnia 19.07.2017 r. 
 
   Dyrektor  
Wrocław Maratonu 
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