
FESTIWAL SPORTOWY  
STULECIA CUDU NAD WISŁĄ 
dla dzieci, młodzieży, dorosłych, 
seniorów – DLA WSZYSTKICH 
niedziela 16 sierpnia * Warszawa * godz. 16-21 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 

 
@ Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II 
@ Stajnia Agmaja i klub jeździecki 
@ Olympic Golf Club 

I. CELE 

1.  Zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i  

     środowiskowych, w szczególności wśród seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo,  

     społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych. 

2.  Ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia; 

     promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu. 

3.  Niwelowanie różnic poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych. 

4.  Promocja edukacji poprzez sport i rywalizacji w duchu fair play oraz coubertinowskim. 

 

II . KONKURENCJE  FESTIWALU 
godz. 17-19 – na terenie stajni i stadionu: łucznictwo (strzelanie do tarczy), jeździectwo (jazda na kucykach 

                       lub koniach oraz bryczką), koszykówka (konkurs rzutu piłką), lekkoatletyka (biegi na bieżni) 

godz. 17-19 – w Olympic Golf Club (turniej gry w mini-golfa) 

godz. 19      – dekoracje i wręczanie nagród za udział w konkursach i turniejach 

godz. 19.30 – biegi dla dzieci i młodzieży na trasie asfaltowej przy Centrum Olimpijskim (1920 m) 

godz. 20      – Bieg Stulecia Bitwy Warszawskiej na dystansie 5 km (zaliczany też do Korony Himalajów) 

 

III. UCZESTNICTWO 

1. W festiwalu może wziąć udział każda osoba (niepełnoletnia w obecności ojca/matki/prawnego opiekuna). 

2.  Oficjalne zgłoszenie jest jednoznacznym potwierdzeniem akceptacji regulaminu. 

3.  Dokonując rejestracji potwierdzonej opłatą poprzez portal datasport.pl do 7 sierpnia lub w dniu zawodów  

     w Centrum Olimpijskim zaświadcza się, że stan zdrowia umożliwia udział w aktywności fizycznej.        

4.  Pełnoprawnym uczestnikiem festiwalu i biegu dana osoba staje się z chwilą załatwienia wszelkich  

     formalności w biurze imprezy, które działać będzie w Centrum Olimpijskim 16 sierpnia od godziny 16. 

 

IV. ŚWIADCZENIA                                                                                                                   
1.  Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,  

     odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą  

     wystąpić w związku z udziałem w zawodach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

2.  Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną, instruktorską i sędziowską. 

3.  Każdy uczestnik otrzyma posiłek regeneracyjny oraz napój. 

 

V. OPŁATY 

1. Za udział w wybranej konkurencji bądź konkurencjach, z wyjątkiem Biegu Stulecia Bitwy Warszawskiej, 

    opłata dla każdej osoby wynosi 10 zł przy rejestracji na datasport.pl do 7 sierpnia i 15 zł  w dniu imprezy. 

2. Za udział w Biegu Stulecia – 40 zł przy rejestracji na datasport.pl do 7 sierpnia i 50 zł w dniu zawodów.  

3. Promocja specjalna dla uczestników cyklu Korona Himalajów – każda osoba może zaprosić do udziału w  

    konkurencjach festiwalu w godzinach 17-19.30 dodatkową osobę bez wnoszenia za nią opłaty. Taką     

    możliwość należy zgłosić mailem na biegstulecia@tlen.pl do 7 sierpnia. 

 

VI. NAGRODY 

1. Dla każdego uczestnika festiwalu – okolicznościowy medal z wizerunkiem bitwy za udział oraz dyplom  

    pod warunkiem rejestracji i dokonania opłaty poprzez portal datasport.pl do 7 sierpnia. 

mailto:biegstulecia@tlen.pl


2. Za udział w Biegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku dla pierwszych 100 osób, które zarejestrują się i wniosą 

    opłatę startową poprzez portal datasport.pl – medale specjalne wykonane przez Skarbnicę Narodową, a dla  

    wszystkich – dyplomy. Za miejsca 1-3 w kategorii open kobiet oraz mężczyzn – puchary. 

 

VII. ORGANIZATOR - Klub Sportowy Polskie Himalaje z siedzibą w Krakowie przy ul. Pleszowskiej 7. 

 

VIII. PARTNERZY – główny: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerzy wspomagający: Polski Komitet 

Olimpijski, związki golfa, koszykówki, lekkiej atletyki, łucznictwa oraz Instytut Pamięci Narodowej i 

Skarbnica Narodowa. 

 

IX. PATRONI MEDIALNI - portale: maratonypolskie.pl i maratończyk.pl 

 

X. RODO - rejestracja jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych (imię, nazwisko, rok 

urodzenia, miasto, nazwa klubu/firmy) na liście startowej oraz w wynikach zawodów. Ponadto jest 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także na 

wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy. 

 

XI. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Kontakt do organizatora: tel. 730 777 045 lub 784 400 502, mail: biegstulecia@tlen.pl 

2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników imprezy. Organizator nie  

    zapewnia uczestnikowi festiwalu jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności  

    cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w  

    związku z udziałem w zawodach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe (powyżej 200 zł) pozostawione w szatni lub innym  

    miejscu objętym zawodami. 

4. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, któremu przysługuje  

    wiążąca i ostateczna jego interpretacja. 

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników festiwalu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów oraz  

    sporządzenia klasyfikacji i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia  

    1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926.  

2. Administratorem danych osobowych jest organizator. 

3. Przetwarzanie danych obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i nazwą  

    miejscowości, w której zamieszkuje. 

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie  

    lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach, w których prowadzona będzie  

    klasyfikacja. 
 
Zwycięska Bitwa Warszawska 1920 roku ochroniła Zachód przed marszem Armii Czerwonej i zadecydowała 
o zachowaniu przez Polskę niepodległości. Było to możliwe dzięki realizacji genialnej strategii Józefa 
Piłsudskiego oraz odwadze i determinacji polskiego społeczeństwa. Aby uczcić tę ważną rocznicę zapraszamy 
do udziału w Festiwalu Sportowym oraz Biegu Stulecia Bitwy premiowanym medalem pamiątkowym 
przygotowanym przez Skarbnicę Narodową dla 100 osób, które jako pierwsze zarejestrują się na datasport.pl    

                                                                                                                 


