
 

Witunia, 13 kwietnia 2021r. 
 

 

 

KORONA WITUŃSKA V 

REGULAMIN 
1. CEL 

1.1. Popularyzacja biegów maratońskich, upowszechnianie rekreacji ruchowej i aktywnego 

wypoczynku. 

1.2. Promocja miejscowości Witunia, gminy Więcbork, powiatu sępoleńskiego, województwa 

kujawsko-pomorskiego w Polsce i na świecie. 
 

2. ORGANIZATOR 

2.1. WITUNIA WEEKEND MARATON: Ryszard Kałaczyński – Klub 366. 
 

3. TERMIN I MIEJSCE 

3.1. Poszczególne Biegi odbędą się w dniach:  

• 16 kwietnia 2021r. (piątek)  

1. maraton - godz. 7:00. 

2.maraton - godz. 14:00 

• 17 kwietnia 2021r. (sobota) 

3.maraton - godz. 7:00 

4.maraton - godz. 14:00 

• 18 kwietnia 2021 (niedziela) 

5.maraton - godz. 10:00 

3.2. Biuro Biegów: Witunia, ul. Wincentego Witosa 29.  
 

4. TRASA 

4.1. Trasa biegu ma atestowany pomiar i jest identyczna z trasą z projektu „366 maratonów w 

366 dni”. Dystans maratonu obejmuje 1 pętlę o długości 5,755 km + 5 pętli po 7,288 km, 

łącznie 42,195 km.   
 

5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT 

5.1. Pomiar czasu uczestnik prowadzi sam, a po zakończeniu biegu, podaje go Organizatorowi. 

5.2. Organizator będzie prowadził kontrolę ilości pokonanych pętli. 

5.3. Limit czasowy każdego biegu wynosi 6 godzin. 

 

6. UCZESTNICTWO 

6.1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia startu mają ukończone 18 lat.  
 

7. UBEZPIECZENIE 

7.1. Wszystkie biegi w ramach projektu KORONA WITUŃSKA V, nie są objęte 

ubezpieczeniem. Uczestnik każdego biegu, powinien ubezpieczyć się indywidualnie na 

własny koszt. 
 

8. ZGŁOSZENIA 

8.1. Zgłoszenia do biegów KORONA WITUŃSKA V przyjmowane będą na stronie 

Datasport.pl, dostępne będą także na stronie biegu w kalendarzu maratonypolskie.pl. 

8.2. Zgłoszenia na miejscu w Biurze Biegów będą możliwe do około 0,5 godziny przed każdym 

startem. 
 

9. ŚWIADCZENIA I OPŁATY 

9.1. W trakcie rozgrywania poszczególnych biegów Organizator udostępnia uczestnikom Biuro 

Biegów, gdzie będzie można się przebrać, zagrzać, wypić herbatę, pogadać i trochę 

odpocząć ☺. 



 

9.2. Każdy uczestnik napoje, pożywienie i odżywki zabezpiecza we własnym zakresie. 

9.3. Opłata koleżeńska za start we wszystkich biegach (za 5 biegów) wynosi 200zł (w tym 

wliczona jest koszulka i medal). Uwaga! Dla biegaczy 70+ opłata jest zmniejszona do 

100zł.  

9.4. Opłata koleżeńska za start w pojedynczym biegu wynosi 50zł (w tym wliczony jest medal). 
 

10. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

10.1. Wyniki, relacja z biegów, galeria zdjęć, udostępniane będą na stronie FB Witunia Weekend 

Maraton, oraz na stronie MaratonyPolskie.pl 

10.2. Dla finalistów projektu KORONA WITUŃSKA V przewidujemy wręczenie drobnych 

upominków, wszystko zależy od frekwencji i od sponsorów ☺.   
 

11. KONTAKT DO ORGANIZATORA 

• Dyrektor Witunia Weekend Maraton:  

Ryszard Kałaczyński – tel. kom. 723 542 319  
 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12.1. Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać obowiązujące w dniu Biegu zasady 

postępowania dotyczące ograniczenia epidemii COVID-19.  

12.2. Wszystkie Biegi przeprowadzane w ramach projektu Witunia Weekend Maraton nie maja 

charakteru zawodów sportowych lub rywalizacji sportowej.  Biegi mają charakter biegów 

koleżeńskich - treningowych, które w założeniu mają przygotować uczestników do 

głównego sezonu biegowego.  

12.3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i akceptuje fakt, iż udział w każdym 

biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne 

ryzyko sportowe a także zagrożenie wypadkami.  

12.4. Trasa biegu przebiega po drogach publicznych, na których odbywa się ruch samochodów. 

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i zobligowani do 

poruszania się zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. W przypadku 

jakichkolwiek zdarzeń losowych nie będą przysługiwały żadne roszczenia (patrz pkt.7 

regulaminu). 

12.5. Każdy Uczestnik dokonując zapisu na Bieg wyraża zgodę na nieodpłatną publikację 

wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska miejsca zamieszkania, 

roku urodzenia oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z Biegu zamieszczonych w 

mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, 

patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach 

społecznościowych. 

12.6. Organizator wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zakresem udzielonej przez Uczestnika zgody, wyłącznie do celów związanych 

z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście 

startowej publicznie dostępnej), podania wyników (w tym na stronie Biegu, mediach 

społecznościowych, stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w 

mediach społecznościowych partnerów i sponsorów Biegu), informacji dotyczących biegu 

podawanych na portalach społecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z 

organizacją i promocją Biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. 

12.7. W imprezach organizowanych przez Witunia Weekend Maraton zabrania się stosowania 

wszelkich środków odurzających i alkoholu. 

12.8. W kwestiach spornych, określenie sposobu rozstrzygnięcia oraz ostateczna decyzja, należy 

do Organizatora.                                                                                                                     

 

 

 

Dyrektor Witunia Weekend Maraton  

 Ryszard Kałaczyński 


