
 
 

7 RST Półmaraton Świdnicki   
 

W ramach biegu rozegrane będą: 
Mistrzostwa mieszkańców powiatu świdnickiego 

Mistrzostwa pracowników branży IT 
Klasyfikacja drużynowa 

 
 

Sobota, 5 listopada 2022 
 

1. CEL IMPREZY 
 

 popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji; 
 upowszechnianie ochrony i promocja zdrowia; 
 krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności; 
 rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich 

środowisk, grup wiekowych i zawodowych 
 promocja Miasta Świdnica, Powiatu Świdnica, Gminy Świdnica 
 sportowe zamknięcie sezonu biegowego  
 

 
2. ORGANIZATOR:  

 
Fundacja WROACTIV 
Współorganizatorzy: Miasto Świdnica, Powiat Świdnica, Gmina Świdnica  
 
3. TERMIN I MIEJSCE 

 
 5 listopada  2022  
 start: godz. 12:00, stadion OSIR 
 meta: stadion OSIR  
 biuro zawodów: Hala Sportowa, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29 ,  czynne 4 listopada 2022 

(piątek) w godz. 17.00 – 20.30 oraz w dniu 5 listopada 2022 r. (sobota) w godz. 8.00-11.00 
 

 
4. TRASA: 
 

Stadion OSIR – Sportowa -  – Śląska – Przyjaźni – Kraszowicka – Opoczka - Makowicwe – Bojanice 
– Burkatów – Bystrzyca Dolna – Przyjaźni –  Śląska  - Sportowa – stadion OSIR 

 
 
5. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

 
 Elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:    



https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6995 w 
zgłoszeniu zawodnik deklaruje rozmiary pakietu podstawowego  i rozszerzonego. Zgłoszenie 
będzie widoczne na liście po dokonaniu opłaty 
 

 Istnieje możliwość wpłaty bezpośrednio na konto (np. zgłoszenia zbiorowe z listą w formacie XLS 
Microsoft Excel) 97 2490 0005 0000 4530 1549 0594 

 
Uwaga: Możliwość Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy oraz NNW  
 

 
Pakiet podstawowy : 

 80 zł w terminie do 15 września  
 90 zł w terminie do 30 września  
 100 zł w terminie do 20 października  
 65 zł w terminie do 20 października (dla mieszkańców powiatu świdnickiego) 
 65 zł w terminie do 20 października dla osób powyżej 60 roku życia 
 120 zł w biurze zawodów (w przypadku wolnych numerów startowych) 

 
 
Pakiet  rozszerzony (pakiet podstawowy + koszulka DRY z długim rękawem Firmy Brubeck, szczegółowe 
informacje w  załączniku 1: 

 

z koszulką w terminie do 

185 15 września  

195 30 września   

205 15 października   

170  15 października  (dla osób powyżej 60 roku życia oraz  dla mieszkańców powiatu świdnickiego   

 
Pakiet  rozszerzony (pakiet podstawowy + komplet czapka i rękawiczki  firmy JAKO), szczegółowe 
informacje w  załączniku 2: 

 
z 
komplete
m 

w terminie do 

155 15 września  

165 30 września   

175 15 października   

140  15 października  (dla osób powyżej 60 roku życia oraz  dla mieszkańców powiatu świdnickiego   

 
Limit: 1200 zawodników  
 
Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej przelewem opłaty startowej w terminie 
3 dni roboczych od daty wpływu na konto. 
 
 
Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę (istnieje 
możliwość ubezpieczenia kosztów rezygnacji).  W terminie do 10.10.2022 można zrezygnować z udziału 
w biegu. W celu otrzymania zwrotu środków należy wysłać zgłoszenie adres kontakt@wroactiv.pl  
załącznik nr 3 
 
Na konto można wnosić opłaty grupowe. W tytule należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób. 
 
 
6. KLASYFIKACJA: w kategoriach wiekowych 
 



MĘŻCZYŹNI KOBIETY 
M-20 18-29 lat K-20 18-29 lat 
M-30 30-39 lat K-30 30-39 lat 
M-40 40-49 lat K-40 40-49 lat 
M-50 50-59 lat K-50 50-59 lat 
M-60 60-69 lat K-60 60 lat i więcej 
M-70 70 lat i więcej   

 
 Mistrzostwa mieszkańców powiatu świdnickiego   
 Mistrzostwa pracowników branży IT 

 
7. UCZESTNICTWO: 

 
 w biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat do dnia 5.11.2022, 
 warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia do 

braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości celem 
weryfikacji danych, 

 zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność, 
 
8. ZASADY KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ 

 
 
Udział w klasyfikacji drużynowej mogą brać drużyny składające się z czterech najlepszych zawodników 
bez wzglądu na płeć, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy przy zgłoszeniu. Za wynik 
końcowy uznaje się sumę czterech najlepszych czasów. Wygrywa drużyna, której suma czasów jest 
najmniejsza. W przypadku jednakowych wynikowo pozycji w klasyfikacji decyduje najwyższe zajęte 
miejsce.  
 

 
9. NAGRODY: 

 
 dla 6 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji miejsca w OPEN 
 dla 3 najlepszych w kategoriach wiekowych-  nagrody rzeczowe 
 powyższe nagrody nie dublują się 
 nagrody rzeczowe dla 5 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji Mistrzostw 

mieszkańców powiatu świdnickiego,  
 nagrody dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji branży IT   
 nagrody rzeczowe dla najdojrzalszej zawodniczki i zawodnika  
 nagrody pieniężne będą wypłacane przelewem na wskazane konto w ciągu 14 dni od ogłoszenia 

wyników oficjalnych lub otrzymaniu wyników badania kontroli antydopingowej.  
 
 
10. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

 
 biuro zawodów - Hala sportowa, Świdnica, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29 ,   
  weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych w dniu   4 listopada 2022 (piątek) w godz. 

17.00 – 20.30 oraz w dniu 5 listopada 2022 r. (sobota) w godz. 8.00-11.00   na podstawie 
dokumentu ze zdjęciem, 

 Organizator dopuszcza odbiór numeru startowego i pakietu w imieniu uczestnika przez osobę 
przez niego upoważnioną na podstawie biletu wstępu na zawody. Bilet zostanie przesłany 
elektronicznie  do Zawodnika i będzie również dostępny po zalogowaniu w panelu zgłoszeń lub 
pisemnego upoważnienia zał  nr 4 

 Zawodnicy wystartują w  strefach ustalonych na podstawie podanych przez nich 
przewidywanego czasu uzyskanego na mecie : (do 1:35), ( do 1.40 min), (do 1.50 min),  (do 2 
godz.),  (powyżej 2 godzin) 

 Limit czasowy: 3 godziny  (dla każdej strefy) 
 Organizator przewiduje kontrolę antydopingową (wyrywkowo 2 zawodników w klasyfikacji OPEN)  



 Organizator zapewnia bezpłatny parking,  
 Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób wpłacających wpisowe w 

biurze zawodów, 
 Organizator pozostawia do swojej dyspozycji 50 numerów startowych, 
 zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi, osoby, 

które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane, 
 zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych 
i reklamowych imprezy oraz przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników 
informacji o organizowanej imprezie.  

 uczestnicy biegu otrzymują pakiet startowy ręcznik,  medal, posiłek, herbatę oraz wodę na mecie, 
 trasa posiada atest, oznaczona zostanie co 1 km, 
 na trasie usytuowane będę 3 punkty odświeżania,  
 klasyfikacja - dla wszystkich wg czasu netto,  
 pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym, 
 Organizator zapewnia przebieralnie  oraz depozyt, 
 bieg odbędzie się przy całkowitym wstrzymaniu ruchu drogowego na czas przebiegu jego 

uczestników, 
 zawodnicy, którzy nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy oraz zdjęcia numeru, 
 uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,  
 organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie (istnieje możliwość indywidualnego 

ubezpieczenia), 
 organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,  
 ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, pisemne protesty przyjmuje Biuro 

Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w 
wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. W 
przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi, 

 w ramach imprezy odbędzie się bieg na dystansie ok. 5 km – Dzika Piątka oraz biegi dla 
dzieci. Informacje zawarte będą w odrębnych regulaminach 

 ogłoszenie wyników i dekoracja półmaratonu odbędzie się o godz.. 15.45  - Hala sportowa, 
Świdnica, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29  
 
 

 
 

 
Organizatorzy: 

Kontakt: kontakt@wroactiv.pl 
 

Danuta Pilarz-Małkiewicz 
tel. 537 663 498 

Wrocław, lipiec  2022 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 RODO, Fundacja WROACTIV informuje, iż: 
1. Dane osobowe Pani/Pana w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres 
zamieszkania, nr tel. będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w wydarzeniu i 
promocji tej imprezy przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda 
uczestnika, wyrażona poprzez złożenie swojego podpisu pod niniejszą informacją; 
 
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja WROACTIV we Wrocławiu, pl. Legionów 
17/7, 50-047 Wrocław;    
 
3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Uczestnikowi biegu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym 
momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji biegu lub przez okres 
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego;  
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
 
5. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości uczestnictwa w  biegu pn. 7 RST Półmaraton Świdnicki.   

 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu w zakresie niezbędnym 
do zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej organizacji Wydarzenia, w szczególności firmie 
ubezpieczeniowej, prowadzącej zapisy, pomiar i opracowanie wyników wydarzenia. 
 
 
 

 



 
 

 Dzika Piątka   
 

Sobota, 5 listopada 2022 
 
1. CEL IMPREZY 

 
 popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji; 
 upowszechnianie ochrony i promocja zdrowia; 
 krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności; 
 rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, 

grup wiekowych i zawodowych 
 promocja Miasta Świdnica, Powiatu Świdnica, Gminy Świdnica 
 sportowe zamknięcie  sezonu biegowego  

 
2. ORGANIZATOR 
 
Fundacja WROACTIV 
Współorganizatorzy:    Miasto Świdnica, Powiat Świdnica, Gmina Świdnica  
 
3. TERMIN I MIEJSCE 

 
 5 listopada   2022  
 start: godz. 12:00,  stadion OSIR   
 dystans: 5 km 
 meta: stadion OSIR  
 biuro zawodów: Hala Sportowa, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29, Świdnica,  czynne 4 listopada 

2022 (piątek) w godz. 17.00 – 20.30 oraz w dniu 5 listopada 2022 r. (sobota) w godz. 8.00-11.00 
 

4. TRASA 
 

Stadion OSIR – Sportowa -  – Śląska – Przyjaźni – Kraszowicka – nawrót  – Przyjaźni –  Śląska  - 
Sportowa – stadion OSIR 

 
 
5   ZGŁOSZENIA I OPŁATY 
 
 

Elektroniczne  poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:  
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6995 w zgłoszeniu 
zawodnik deklaruje rozmiary pakietu podstawowego  i rozszerzonego. Zgłoszenie będzie widoczne 
na liście po dokonaniu opłaty 
 

 
Istnieje możliwość wpłaty bezpośrednio na  konto (np. zgłoszenia zbiorowe z listą w formacie XLS Microsoft 
Excel) 97 2490 0005 0000 4530 1549 0594 (wg wzoru: nazwisko, imię, rok urodzenia, Dzika Piątka) 



 
Możliwość  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy  oraz NNW   
Pakiet podstawowy:  

 70 zł w terminie do 15 września    
 80 zł w terminie do  30 września   
 90 zł w terminie do 20 października 
 55 zł w terminie do 20  października  (dla mieszkańców Powiatu świdnickiego) 
 55 zł w terminie do 20 października dla osób powyżej 60 roku życia 
 110 zł w biurze zawodów (w przypadku wolnych numerów startowych) 

 
 
Pakiet  rozszerzony (pakiet podstawowy + koszulka DRY z długim rękawem, szczegółowe informacje w  
załączniku 1: 

 

z koszulką w terminie do 

175 15 września   

185 30 września  

195 15 października    

160 15 października  (dla osób powyżej 60 roku życia oaz mieszkańców powiatu świdnickiego)   

 
 
Pakiet  rozszerzony (pakiet podstawowy + komplet czapka i rękawiczki firmy JAKO ), szczegółowe 
informacje w  załączniku 2: 

 
z 
komplete
m 

w terminie do 

145 15 września  

155 30 września   

165 15 października   

130  15 października  (dla osób powyżej 60 roku życia oraz  dla mieszkańców powiatu świdnickiego   

 
 
 
 
Limit: 240  zawodników  

 
Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej przelewem opłaty startowej w terminie 3 dni 
roboczych od daty wpływu na konto.  
 
 
Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę  (istnieje 
możliwość ubezpieczenia kosztów rezygnacji).   W terminie do 10.10.2022 można zrezygnować z udziału w 
biegu. W celu otrzymania zwrotu środków należy wysłać zgłoszenie adres kontakt@wroactiv.pl  załącznik nr 
2  
 
 
Można wnosić opłaty grupowe. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób. 
 
 

 

4. KLASYFIKACJA: 
 

 OPEN kobiet i mężczyzn  



 
 

5. UCZESTNICTWO 
 
 w biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat do dnia 5.11.2022, 
 osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za zgodą opiekuna prawnego podpisaną w Biurze 

Zawodów    w obecności pracownika biura, 
 warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia do 

braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji 
danych, 

 zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 
 

 

6. NAGRODY 
 
 rzeczowe  dla 6 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji  OPEN 

 
 

7. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 
 

 biuro zawodów -  Hala sportowa, Świdnica, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29  
  weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych w dniu   4 listopada 2022 (piątek) w godz. 

17.00 – 20.30 oraz w dniu 5 listopada 2022 r. (sobota) w godz. 8.00-11.00   na podstawie dokumentu 
ze zdjęciem, 

 Organizator dopuszcza odbiór numeru startowego i pakietu w imieniu uczestnika przez osobę przez 
niego upoważnioną na podstawie biletu wstępu na zawody. Bilet zostanie przesłany elektronicznie  
do Zawodnika i będzie również dostępny po zalogowaniu w panelu zgłoszeń lub pisemnego 
upoważnienia 

 zawodnicy ustawiają się w strefie dla biegu Dzika Piątka (za uczestnikami półmaratonu)  
 Osoby, które wystartują z półmaratonem zostaną zdyskwalifikowane  
 limit czasowy: 1 godzina 
 Organizator zapewnia bezpłatny parking,   
 Organizator pozostawia do swojej dyspozycji 10 numerów startowych, 
 zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi, osoby, które 

nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane, 
 zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie  danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie  wizerunku w materiałach informacyjnych i 
reklamowych imprezy oraz przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników 
informacji o organizowanej imprezie.  

 uczestnicy biegu otrzymują pakiet startowy ręcznik,  medal, posiłek,   herbatę oraz wodę na mecie, 
 klasyfikacja - dla wszystkich wg czasu netto,  
 pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym, 
 Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób wpłacających wpisowe w biurze 

zawodów, 
 Organizator zapewnia przebieralnie  oraz depozyt, 
 bieg odbędzie się przy całkowitym wstrzymaniu ruchu drogowego na czas przebiegu jego 

uczestników, 
 zawodnicy, którzy nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy oraz zdjęcia numeru, 
 uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,  
 organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie (istnieje możliwość indywidualnego 

ubezpieczenia), 
 organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki, 
 ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, pisemne protesty przyjmuje Biuro 

Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 
100 zł. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. W przypadku 
bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi, 

 ogłoszenie wyników i dekoracja Dzikiej Piątki  odbędzie się o godz. 15.45  -   Hala sportowa, Świdnica, 



ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29 
 

Organizatorzy: 
Kontakt: kontakt@wroactiv.pl 

 
Kontakt: 

Danuta Pilarz-Małkiewicz 
tel. 537 663 498 

Wrocław, lipiec 2022 



Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 RODO, Fundacja WROACTIV informuje, iż: 
1. Dane osobowe Pani/Pana w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres 
zamieszkania, nr tel. będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w wydarzeniu i promocji tej 
imprezy przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika, wyrażona 
poprzez złożenie swojego podpisu pod niniejszą informacją; 
 
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja WROACTIV we Wrocławiu, pl. Legionów 17/7, 
50-047 Wrocław;    
 
3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Uczestnikowi biegu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym 
momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji biegu lub przez okres 
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego;  
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
 
5. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
uczestnictwa w  biegu pn. 7 RST Półmaraton Świdnicki.   

 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu w zakresie niezbędnym do 
zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej organizacji Wydarzenia, w szczególności firmie 
ubezpieczeniowej, prowadzącej zapisy, pomiar i opracowanie wyników wydarzenia. 



 
 

Załącznik nr 1 - Pakiet rozszerzony  
(uwaga! Limitowane ilości) – cena 105 zł 

Kobiety: koszulka DRY BRUBECK® LS15690 
 

 
 
  



 Mężczyźni: koszulka DRY BRUBECK® LS15700 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Uniwersalna bluza damska i męska dla miłośników aktywności na świeżym 
powietrzu.  



Budowa dzianiny, zróżnicowane strefy RIB utrzymujące produkt w odpowiedniej 
pozycji, a elastyczny i dopasowany materiał zapewnia pełną swobodę ruchów. 
Dynamiczny wzór akcentuje zalety sportowej sylwetki. Dodatkowo odzież posiada 
właściwości antyalergiczne, nie uczula i nie podrażnia oraz bakteriostatyczne, 
wpływa na ograniczenie powstawania nieprzyjemnych zapachów. 

Kolekcja DRY jest idealną ochroną ciała podczas uprawiania sportu do całorocznego 
użytkowania, polecana w szczególności do biegania,  jazdy na rowerze oraz innych 
aktywności outdoorowych w okresie przejściowym. 

CECHY UŻYTKOWE: dwuwarstwowa konstrukcja, inteligentne mikrówłókna 
funkcyjne, przyjazna ciału średniej grubości dzianina, wyjątkowo skuteczny transfer 
nadmiaru wilgoci 

 
 
Skład: 62% poliamid, 38% poliester  
 
Rozmiary: 
 
Kobiety: S, M, L, XL 
Mężczyźni: S, M, L, XL, XXL 
 
 
 
Tabela rozmiarów: 
 
 

 



 
 

Załącznik nr 2 - Pakiet rozszerzony II 
(uwaga! Limitowane ilości)  

Cena kompletu 75 zł  
1. CZAPKA  firmy JAKO 

rozm. S/M i L/XL   

kolor: granat/szary 

materiał: 50 % poliester, 50 % akryl 

Dwuwarstwowa, szybkoschnąca dzianina z bardzo miękkim  materiałem 
wewnętrznym. Precyzyjny krój i szycie. Wygodna ochrona w chłodniejsze 
dni treningowe. Made in Germany. 

 

 

 



2. RĘKAWICZKI firmy JAKO 

rozm. 7,8,9,10,11 

kolor: czarny 

materiał: micro-fleece , 100 % poliester 

Dobrze zanany "polar" tym razem w swojej szczególnie miękkiej wersji 
drobnego splotu. Bardzo lekkie rękawiczki, doskonałe do aktywności w 
warunkach jesienno -zimowych. Wykończone wszytą gumką na wysokości 
nadgarstka. Wygodny karabińczyk, by zawsze mieć parę. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 3  

 
 

DANE OSOBY  
REZYGNUJĄCEJ  Z UDZIAŁU W  

7 RST PÓŁMARATONIE ŚWIDNICKIM   
Obowiązuje do 10.10.2022 

 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

 
 
 

 
DATA URODZENIA  

 
 
 

 
NUMER KONTA – DO ZWROTU 

OPŁATY STARTOWEJ 
 

 
 
 
 

 
ADRES E- MAIL 

 
 
 

 
ADRES DO KORESPONDENCJI 

 

 
 
 

 
 NUMER TELEFONU  

 

 
 
 

 
UWAGA!!  
 

1. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o 5 zł kosztów manipulacyjnych. 
2. Nie podlega zwrotowi opłata z tytułu ubezpieczenia.  

 
 
Adres do wysyłki: kontakt@wroactiv.pl  

 

 

                                                                                     podpis 

 
 
 



 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego 
 

Upoważniam Panią/Pana ………………………………………………………………………………………………… 

legitymującego/ą się dowodem osobistym nr ………………………………………… wydanym przez 

………………………………………………………………………………………………… 

do odbioru mojego pakietu startowego (imię i nazwisko zawodnika)  

………………………….....………………………………......................……………………  

Oświadczam, że znam regulamin  7 RST Półmaratonu Świdnickiego/Dzikiej Piątki. Oświadczam, iż nie 
istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów uczestnictwa w biegu 
i jego promocji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO (Dz. U. UE L 
119 z 04.05.2016). Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych oraz budowania pozytywnego wizerunku 
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach 

Zgodnie z art. 13 RODO, Fundacja WROACTIV informuje, iż: 

1. Dane osobowe Pana/Pani w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, nr tel. będą przetwarzane wyłącznie w 
celu uczestnictwa w biegu i promocji tej imprezy przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika, wyrażona poprzez 
złożenie swojego podpisu pod niniejszą informacją; 
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja WROACTIV we Wrocławiu, pl. Legionów 17/7, 50-047 Wrocław.   
3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestnikowi biegu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji biegu lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w 
stosunku do niego;  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa; 
5. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w  imprezie pn. „7  RST 
Półmaraton Świdnicki”. 
 

………………………………………….,dnia ….….…. /….….…. /….….….…. r.     (czytelny podpis)  

 

Do upoważnienia wymagane jest (do wglądu w biurze zawodów) ksero dowodu osobistego. 


