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REGULAMIN IMPREZY 

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 

1. Upowszechnianie biegania jako najpopularniejszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej wśród pracowników firm należących do KEAW. 

 

II. ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem jest Korean Enterprise Association of Wrocław in Poland. 

2. Termin imprezy: 06.10.2018 (sobota) w przedziale godzinowym 10:00 ~ 14:00 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Maraton odbędzie się 06 października 2018 roku bez względu na pogodę. 

2. Zbiórka uczestników biegu odbędzie się na parkingu firmy LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. 

3. Wydawanie pakietów startowych odbędzie się od godz. 8:45 do 9:30. 

4. Zawodnicy mogą oddać rzeczy zapakowane w worki do depozytu do godziny 9:30. 

5. Wydawanie worków z depozytów odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. 

6. Rozgrzewka dla uczestników w godzinach od 9:30 do 9:50.  

7. Start biegów: 

- Dystans 5 km  - godzina 10:00, 

- Dystans 10 km - godzina 10:10. 

8. Planowana godzina zakończenia imprezy: 14:00. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W imprezie może wziąć udział osoba, która jest pracownikiem firm Technologicznego LG, firm 

należących do KEAW oraz zaproszeni goście i zapoznała się z treścią Regulaminu oraz zapisała się w 

odpowiednim terminie ( do 10.09.2018 do godz. 15.00 ) na listę uczestników biegu. Zapisanie się na 

listę uczestników jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wszystkich jego postanowień. 

2. Istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Maratonie. Rezygnacja z udziału w imprezie musi zostać 

zgłoszona Organizatorowi do dnia 10.09.2018 do godziny 15.00 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego zastosowania się do postanowień regulaminu 

imprezy oraz do poleceń nadzorców biegu tzw. członków „staffu” (koszulki z napisem staff). 

4. Wejście na imprezę jest możliwe za okazaniem dokumentu tożsamości lub identyfikatora ze zdjęciem. 

 

V. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

1. Organizator zapewnia uczestnikom: 

• obsługę imprezy 

• opiekę medyczną 

• grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

• worek na odzież do szatni – przechowalni 

• punkty z wodą na trasie biegu 

• pakiet startowy ( koszulkę, numer startowy, baton energetyczny, owoc, napój, kupon na ciepły posiłek 

) 

• dla wszystkich, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie pamiątkowy medal 

• nagłośnienie 

• ochronę 

• utrzymanie czystości na terenie imprezy 



 

VI. TRASA, DYSTANS I LIMIT CZASU 

1. Bieg obejmuje dystanse: 5 km oraz 10 km ( dystanse umowne – dokładny czas zostanie podany do 

wiadomości publicznej po zmierzeniu trasy przez firmę współpracującą ) 

2. Start i meta – ul. LG Electronics 1-2, droga pomiędzy dwiema fabrykami LG Electronics Wrocław Sp. z 

o.o. 

3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący dwie godziny ( godz. 10:00 - 12:00; 10:10 – 12:10 ). 

4. Trasa biegu stanowi załącznik do Regulaminu. 

 

VII. KLASYFIKACJA 

1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywany przez 

system  elektroniczny na podstawie przyklejonych do numeru startowego chipów.  

2. Kategorie biegowe: 

• KEAW – najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka na obu dystansach – klasyfikacja indywidualna, 

• Najlepszy Prezes – najlepszy zawodnik na dystansie 5 km – klasyfikacja indywidualna. 

 

VIII. NAGRODY 

1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 

2. W Maratonie zawodnicy otrzymują następujące nagrody w trzech klasyfikacjach: 

 

KLASYFIKACJA KEAW:  

I miejsce na dystansie 5 i 10 km – puchar, nagroda pieniężna,  

II miejsce na dystansie 5 i 10 km – puchar, nagroda pieniężna,  

III miejsce na dystansie 5 i 10 km – puchar, nagroda pieniężna,  

 

KLASYFIKACJA NAJLEPSZY PREZES: 

         I, II, III miejsce na dystansie 5 km – puchar 

3. Wszyscy uczestnicy biegu będą uczestniczyli w „wielkim losowaniu”, w którym nagrodą główną będzie 

telewizor LG ( liczba telewizorów do ustalenia ) 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród lub ich zmiany. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy Regulamin. 

2. Każdy uczestnik zaświadcza, że nie posiada żadnych przeciwskazań zdrowotnych oraz startuje w biegu 

na własną odpowiedzialność.  

3. Podczas biegu numer startowy musi być umieszczony z przodu koszulki. Niedopuszczalne jest 

zasłanianie numeru startowego w całości lub w części. 

4. Niestosowanie się do wyznaczonej trasy oraz jej skracanie automatycznie dyskwalifikuje zawodnika. 

5. Skargi przyjmowane są przez Organizatorów do 10 minut po ukończeniu maratonu przez danego 

uczestnika. 

6. Na odcinkach czteropasmowych obowiązują zasady ruchu ulicznego (ruch prawostronny). 

7. Ze względów bezpieczeństwa kategorycznie zabrania się wprowadzania na teren imprezy zwierząt. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z uczestnikami wywiadu, robienia im zdjęć i 

filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach 

radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.  

9. Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

10. Interpretacja niniejszego regulaminu i wyników należy do Organizatora. 

 

 

 


