
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

CHARYTATYWNEGO BIEGU  

DLA POLI MATUSZEK  

  



 

 

I. ORGANIZATOR 

 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

 

 

II. TERMIN, DYSTANS I MIEJSCE 

 30.06.2022 r. godz. 14.00, Akademia Wojsk Lądowych, ul. Czajkowskiego 109, 

Wrocław; 

 Dystans 5 km, trasa płaska, asfalt. 

 

 

III. UCZESTNICTWO 

Prawo startu mają osoby, które do 30.06.2022 r. ukończą 18 lat. Wszyscy uczestnicy 

muszą zostać zweryfikowani w sekretariacie Biegu w dniu 30.06.2022 r. od godz. 

12:30 na placu apelowym AWL. Do wejścia na teren AWL niezbędne jest posiadanie 

dowodu tożsamości. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie 

przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań  do  udziału   

w  biegu  lub złożenie  podpisu  pod  oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 

 

 

IV. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia elektroniczne za pomocą strony internetowej: 

https://formularz.ultimasport.pl/95. 

Zgłoszenia przyjmowane do dnia 29.06.2022 r. 

 

 

V. OPŁATA STARTOWA 

Opłata startowa w wysokości minimum 50 zł wpłacona  na zbiórkę środków na 

leczenie Poli Matuszek na stronie https://www.siepomaga.pl/pola-matuszek, w opisie 

wpłaty wpisując „Charytatywny Bieg AWL”. Warunkiem dopuszczenia do zawodów 

będzie okazanie w biurze zawodów potwierdzenia o dokonaniu opłaty startowej ze 

strony internetowej https://www.siepomaga.pl/pola-matuszek. 

 

 

VI. PROGRAM CZASOWY  

 12.30 – 13.30 – otwarcie biura zawodów, weryfikacja zawodników  

 13.30 – 13.45 – uroczyste otwarcie Charytatywnego Biegu dla Poli Matuszek 

 13.45 – 14.00 – wspólna rozgrzewka  

 14.00 – start Charytatywnego Biegu dla Poli Matuszek 

 15.00 – uroczyste zakończenie Charytatywnego Biegu dla Poli Matuszek,  

wręczenie pucharów zwycięzcom w poszczególnych kategoriach 
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VII. KLASYFIKACJA  

Indywidualna  

 OPEN – kobiet 

 OPEN – mężczyzn  

 OPEN żołnierzy zawodowych i pracowników RON 

 Studentów i podchorążych – kobiet  

 Studentów i podchorążych – mężczyzn 

 Żołnierzy zawodowych 18 DZ – kobiet 

 Żołnierzy zawodowych 18 DZ – mężczyzn  

 

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Uczestników obowiązuje strój sportowy. 

2. Pomiaru czasu zawodników dokonuje się elektronicznie na mecie. 

3. W przypadku zawodnika (zawodniczki) kwalifikującego się do dwóch lub więcej 

nagród, organizator wyróżnia jedną, najwyższą wartościowo nagrodę, stosując 

kolejność od wyższej klasyfikacji. 

4. Opiekę lekarską na czas trwania biegu zapewnia organizator. 

5. Udział zawodników (zawodniczek) w zawodach jest wyłącznie na własną 

odpowiedzialność. 

6. Odbiór numeru startowego jest jednoznaczny z zaakceptowaniem zasad 

określonych w niniejszym regulaminie. 

7. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego 

regulaminu.  

9. Kontakt:  

sprawy dot. biegu: por. Damian Karolak, damian.karolak@awl.edu.pl  

tel.: 261 658 306; 

sprawy organizacyjne: ppor. Kamil Krzysztofik. kamil.krzysztofik@awl.edu.pl, 

tel. 261 658 038; 

media: kpt. Roksana Borowska, rzecznik@awl.edu.pl, tel. 261 658 042. 

 

Poprzez wzięcie udziału w Charytatywnym Biegu dla Poli Matuszek, organizowanym przez Akademię 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w dniu 30.06.2022 r. (dalej jako: 

Wydarzenie), na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na 

nieodpłatne, wielokrotne, niewyłączne, nieograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie 

utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, w całości i we fragmentach, 

przedstawionego na fotografii (fotografiach) lub filmie, utrwalonych podczas Wydarzenia. 

Powyższa zgoda zostaje udzielona do używania i rozpowszechniania wizerunku uczestnika w celu 

promocji Wydarzenia, Akademii Wojsk Lądowych i Wojska Polskiego, w szczególności na stronach 

internetowych (w tym na portalach społecznościowych, np. Facebook, Twitter) organizatora 

Wydarzenia oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji jego celów statutowych, 
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jak również w wykonywanych na zlecenie organizatora publikacjach, prezentacjach i materiałach 

promocyjnych. 


