
 

 

               

                                                                      

                                   

 

 

 

 

Regulamin WIĄZOWSKIEJ 5-TKI  

 

I. Organizator 

1. Organizatorem Wiązowskiej 5-tki, która odbywa się w ramach 39. Półmaratonu Wiązowskiego, jest 

samorząd Gminy Wiązowna. 

2. Wiązowska 5-tka odbywa się we współpracy z: KS ADVIT Wiązowna, Komendą Powiatową Policji 

w Otwocku, Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Szkołą 

Podstawową w Wiązownie (dalej: SP w Wiązownie) oraz placówkami oświatowymi Gminy Wiązowna, 

Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w: Wiązownie, Malcanowie i Gliniance, środowiskiem sportowym 

Gminy Wiązowna, sołectwami Gminy Wiązowna. 

3. Kontakt z organizatorem: Urząd Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59, 05-462 Wiązowna, tel. 22 51 

25 830, 603 117 322, 603 685 510; email: polmaraton@wiazowna.pl; FB: @polmaratonwiazowski. 

 

II. Termin i miejsce 

1. Wiązowska 5-tka odbędzie się 24 lutego 2019 r. (niedziela). Start o godz. 12:15. 

2. Start i meta Wiązowskiej 5-tki w SP w Wiązownie, ul. Kościelna 20. GPS: 52°10'13.4"N 21°17'46.0"E 

3. Wiązowska 5-tka organizowana jest w ramach 39. Półmaratonu Wiązowskiego. 

4. W tym samym dniu odbędą się także Mistrzostwa Krajowej Administracji Skarbowej (organizator: 

Krajowa Szkoła Skarbowości) oraz biegi dziecięce i młodzieżowe. 

5. Wiązowska 5-tka i 39. Półmaraton Wiązowski są klasyfikowane w Grand Prix Traktu Brzeskiego. 

Szczegóły na www.gptb.pl. 

 

III. Dystans i trasa 

1. Długość trasy Wiązowskiej 5-tki wynosi 5,00 km.  

2. Trasa posiada atest PZLA. Bieg odbywa się po asfalcie, różnica wzniesień to ok. 2,5 m. 

3. Trasa przebiega przez Gminę Wiązowna, miejscowość Wiązowna. 

4. Dokładna trasa Wiązowskiej 5-tki zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

www.wiazownapolmaraton.pl 

5. Na czas trwania Wiązowskiej 5-tki na trasie obowiązuje ograniczenie ruchu. Dotyczy to także rowerów, 

rolek, deskorolek oraz innych urządzeń mechanicznych.  

6. Trasa dla Uczestników oznaczona zostanie znakami pionowymi co 1 km.   

7. Pomiar czasu odbywać się będzie w technologii RFID. Chip w numerze startowym. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Organizator nie przewiduje limitu Uczestników Wiązowskiej 5-tki. 

2. Prawo startu w Wiązowskiej 5-tce mają wyłącznie osoby, które najpóźniej 24 lutego 2019 r. ukończą 

14 lat.  

3. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać wyłącznie z wózków z napędem bezpośrednim, bez 

przekładni. 

4. Warunkiem udziału w biegach jest: 

1) zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem strony www.wiazownapolmaraton.pl (do 13 lutego 

2019 r.) lub zgłoszenie w dniu zawodów 24 lutego 2019 r. w Biurze Zawodów; 

2) pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na start osoby niepełnoletniej; zgodę należy 

przekazać organizatorowi przy weryfikacji Uczestnika, o której mowa w pkt. 4; 

3) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w Wiązowskiej 5-

tce lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa 

w Wiązowskiej 5-tce na własną odpowiedzialność; podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik 

zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Wiązowskiej 5-tce; 

4) weryfikacja Uczestnika w dniu zawodów, w Biurze Wiązowskiej 5-tki; do weryfikacji potrzebny jest 

dokument tożsamości ze zdjęciem. 

5. Weryfikacja, wydawanie numerów startowych i pakietów odbywa się w dniu zawodów od godz. 7.30 

do 11.30 w Biurze Wiązowskiej 5-tki, znajdującym się w budynku SP w Wiązownie przy ul. Kościelnej 

20.  

6. Osoba bez numeru startowego będzie wykluczona z Wiązowskiej 5-tki. 

7. Uczestnik zawodów, potwierdzając zgłoszenie i dokonując wpłaty opłaty startowej, potwierdza, że 

rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Wiązowskiej  



5-tce, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych lub 

śmierci, a także szkód o charakterze majątkowym, i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.  

8. Organizator nie zapewnia Uczestnikom Wiązowskiej 5-tki jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Wiązowskiej 5-tce,  

a także nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

9. Uczestnicy Wiązowskiej 5-tki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i – pod rygorem 

usunięcia z trasy - bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas 

poruszania się po odcinkach trasy, wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym 

(należy poruszać się prawym pasem ruchu). 

 

V. Opłata startowa 

1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika, nieukończenia biegu lub 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

2. Wysokość opłaty startowej dla Uczestników wynosi: 

1) do 15 stycznia 2019 r. – 30,00 zł, a z koszulką – 40,00 zł; 

2) do 13 lutego 2019 r. – 50,00 zł (pakiet startowy bez koszulki); 

3) w dniu zawodów – 70,00 zł (pakiet startowy bez koszulki. 

3. Od 16 stycznia 2019 r. obowiązuje podwyższona opłata, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 niezależnie od 

wcześniejszej rejestracji elektronicznej.  

4. Wpłaty opłaty startowej należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Dla zgłoszeń od 10 

do 13 lutego wpłata nie później niż 13 lutego 2019 r. do godz. 23.59.  

5. Osoby, które wniosą opłatę startową po 13 lutego 2019 r. i nie będą miały przydzielonego numeru 

startowego, powinny posiadać ze sobą potwierdzenie płatności podczas odbioru pakietu.  

6. Wpłaty opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu 

Dotpay www.dotpay.pl. 

7. Mieszkańcy Gminy Wiązowna (posiadający meldunek stały na terenie gminy Wiązowna): 

1) są zwolnieni z opłaty startowej przy rejestracji do 15 stycznia 2019 r.;   

2) przy rejestracji od 16 stycznia 2019 r. obowiązują stawki opłaty startowej wymienione w ust. 2 pkt 2 

i 3; 

3) w dniu zawodów powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym fakt zameldowania  

w gminie Wiązowna. 

8. Do 15 stycznia 2019 r. zwolnieni z opłaty startowej są: 

1) osoby po 70 roku życia; 

2) osoby niepełnosprawne ruchowo lub niedowidzące / niewidzące, pod warunkiem okazania go  

w Biurze Zawodów przy weryfikacji w dniu zawodów (w przypadku braku zaświadczenia w czasie 

dokonywania weryfikacji Uczestnika, konieczna będzie dopłata do kwoty ustalonej w ust. 2 pkt. 3); 

3) przewodnicy startujący z osobą niedowidzącą lub niewidzącą. 

9. Dowodem wniesienia lub zwolnienia z opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy 

nazwisku Uczestnika na liście startowej, co następuje po ok. 7 dniach. Jeżeli po upływie 7 dni numer 

startowy nie pojawi się, Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem. 

 

VI. Faktury 

1. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będą wystawiane faktury, wobec czego należy 

wskazać kompletne dane, w tym NIP nabywcy.  

2. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą otrzymać fakturę, jeżeli wyrażą takie 

życzenie w formularzu zgłoszeniowym oraz podadzą dane niezbędne do wystawienia faktury (imię  

i nazwisko, adres). 

 

VII. Świadczenia organizatora 

1. W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik otrzymuje: 

1) numer startowy z chipem i czterema agrafkami; 

2) napoje na nawrocie i na mecie; 

3) wyżywienie, wydawane po zawodach w stołówce; 

4) pamiątkowy medal na mecie (pierwszy medal w ramach Grand Prix Traktu Brzeskiego); 

5) zabezpieczenie medyczne; 

6) pomiar czasu; 

7) dostęp do szatni i depozytu (bezpłatne worki). 

2. Dodatkowo organizator zapewnia pakiet startowy: 

1) chustę typu Buff z logo 39. Półmaratonu Wiązowskiego; 

2) plecak – worek; 

3) bezpłatne zdjęcia, video oraz dyplom elektroniczny do pobrania ze strony www.fotomaraton.pl; 

4) koszulkę techniczną (unisex) z logo 39. Półmaratonu Wiązowskiego – dotyczy Uczestników, którzy 

przy zgłoszeniu do 15 stycznia 2019 r. zapłacili 40,00 zł opłaty startowej. Koszulkę będzie można 

zakupić dodatkowo w dniu zawodów w Biurze Zawodów.  



3. Pakiet startowy, o którym mowa w ust. 2, może odebrać wyłącznie zgłoszony Uczestnik lub osoba przez 

niego upoważniona. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do regulaminu. 

4. Pakiety nieodebrane do godziny zamknięcia Biura Wiązowskiej 5-tki nie będą wysyłane. 

5. Przed biegiem i po nim Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z toalet, przebieralni i masażu. 

 

VIII. Klasyfikacja 

1. W Wiązowskiej 5-tce prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

1) kategoria generalna mężczyzn; 

2) kategoria generalna kobiet. 

2. Nie jest prowadzona oddzielna klasyfikacja osób niepełnosprawnych.  

3. Wyniki będą opublikowane na stronie www.wiazownapolmaraton.pl, a także przekazane do informacji 

mediów. 

 

IX. Nagrody 

1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Wiązowską 5-tkę, otrzymają pamiątkowe medale na mecie.  

2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Wiązowskiej 5-tki i – w przypadku przeprowadzenia 

kontroli antydopingowej - negatywny wynik tejże.  

3. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100,00 

zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej - kaucja nie podlega zwrotowi. 

4. Dla zwycięzców Wiązowskiej 5-tki przewidziane są nagrody finansowe brutto za miejsca: 

1) K, M I – 500,00 zł; 

2) K, M II – 300,00 zł; 

3) K, M III – 200,00 zł. 

5. Kwoty nagród, o których mowa w ust. 4, zostaną pomniejszone o podatek dochodowy od osób 

fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Ceremonia dekoracji zwycięzców, o których mowa w ust. 4, planowana jest w dniu zawodów na godz. 

12.50 (podium na placu przed SP w Wiązownie). 

7. Zwycięzcom, o których mowa w ust.4, przekazane zostaną także dyplomy, puchary i medale. 

 

X. Noclegi 

1. Organizator nie zapewnia noclegów. 

2. Informacje o miejscach noclegowych, znajdujących się w pobliżu miejsca zawodów, dostępna jest na 

stronie www.wiazownapolmaraton.pl. 

 

XI. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) jest Wójt Gminy Wiązowna, Urząd Gminy 

Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.  

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, 

wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności 

związanych z promocją i przeprowadzeniem Wiązowskiej 5-tki.  

3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji 

wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział 

w Wiązowskiej 5-tce. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. 

4. Przetwarzanie danych Uczestnika w związku z ich udziałem w Wiązowskiej 5-tce, obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której 

zamieszkuje – w każdy sposób. 

5. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu 

startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie danych 

osobowych partnerowi organizatora odpowiedzialnemu za prowadzenie serwisu fotograficznego 39. 

Półmaratonu Wiązowskiego. 

 

XII. Uwagi końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian postanowień Regulaminu, a także do 

odwołania biegu lub jego przerwania z przyczyn niezależnych od niego. 

2. Podstawowa opieka lekarska zapewniona. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania 

biegu są ostateczne i niepodważalne. 

3. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: 

1) wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników; 

2) uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację 

Uczestników; 

3) startu ze zwierzętami innymi niż pies przewodnik; pies powinien być na smyczy lub uprzęży, a na 

terenie Półmaratonu Wiązowskiego mieć założony kaganiec.  



4. Wiązowska 5-tka może zostać odwołana w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych).  

5. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu  

i organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.). 

Uczestnictwo w Wiązowskiej 5-tce jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

Uczestnika  utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem organizatorowi 

nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania  

i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania 

do promocji i organizacji imprez przez organizatora, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom 

Wiązowskiej 5-tki w celu ich promocji w kontekście udziału w Wiązowskiej 5-tce, zamieszczania 

i publikowania w wydawnictwach o Półmaratonie Wiązowskim, na promocyjnych materiałach 

drukowanych organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych  

i radiowych. 

6. Dyrektor 39. Półmaratonu Wiązowskiego lub osoba przez niego upoważniona ma prawo, na pisemną 

prośbę Uczestnika, zwolnić go z opłaty startowej. 

7. Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem oraz wątpliwości co do jego treści rozstrzyga 

organizator. 

8. Zarejestrowanie udziału w Wiązowskiej 5-tce jest warunkowane zgodą na przestrzeganie niniejszego 

Regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do Regulaminu 

Wiązowskiej 5 -tki 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO 

na Wiązowską 5-tkę (24 lutego 2019 r.) 

 

………….…………………….. 

                                                                             (miejscowość, data) 

 

Ja, ……………………………………………. (imię i nazwisko) 

urodzony/a ………………………… (data) w ………………………… 

(miejscowość) legitymujący/a dowodem osobistym 

………………………………………. (seria, numer) upoważniam 

Pana/Panią ………………… ……………………………. (imię  

i nazwisko) legitymującego/ą się dowodem osobistym 

……………………………………………. (seria, numer) do odbioru 

mojego pakietu startowego ………..…..………… (numer startowy).  

 

Jednocześnie potwierdzam znajomość Regulaminu Wiązowskiej 5-tki  

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Na potwierdzenie swoich danych 

okazuję do wglądu kserokopię swojego dowodu osobistego.  

 

……………………………. 

                                                                                                     (podpis)  

 


