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REGULAMIN WROCWALK MARATHON 2018 

 

I. CEL 
1. Promocja miasta Wrocławia. 
2. Atrakcyjna forma spędzenia czasu wolnego dla mieszkańców Wrocławia oraz gości. 
 

II. ORGANIZATOR 
1. Organizatorem WrocWalk Marathon 2018 jest Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, PL 

51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35, e-mail: biurowwm@mcs.wroc.pl, strona internetowa: 
www.wrocwalkmarathon.pl.  

2. Partnerzy:  
1) Biuro Promocji Miasta i Turystyki, Przejście Żelaźnicze 1,  50-107 Wrocław 
2) Przędsiębiorstwo Hala Ludowa, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław 
3) Muzeum Miejskie we Wrocławiu, Sukiennice 14/15, 50-107 Wrocław 
4) Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - Instytut Historyczny,  
ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław 
5) Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław 
6) Uniwersytet Trzeciego Wieku AWF we Wrocławiu, al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław 

3. Organizator do czasu odbycia się imprezy ma prawo powiększyć grono Partnerów. Informacje o tym zamieści 
na stronie internetowej www.wrocwalkmarathon.pl. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 
1. WrocWalk Marathon 2018 odbędzie się w dniu 8 września 2018 r. na terenie Wrocławia i będzie prowadził 

przez wybrane miejsca i zabytki miasta.  
2. Wyznaczone przez organizatora osoby na punktach informacyjnych będą stemplować mapki 8.09.2018r.  

w godzinach 9.00 – 18.00. 
3. Medale wręczane będą 8.09.2018r. w godz. 13.00 - 18.00 przy Pergoli Stadionu Olimpijskiego. 
 

IV. UCZESTNICTWO 
1. We WrocWalk Marathon 2018 prawo startu mają wszystkie chętne osoby bez względu na wiek i płeć. 
2. Udział we WrocWalk Marathon 2018 jest płatny. Koszt opłaty za jednego uczestnika wynosi 20 zł. 
3. Zapisy będą przyjmowane od osób indywidualnych, które będą mogły odebrać pakiet startowy w Sekretariacie 

WrocWalk Marathon 2018, w piątek 7 września 2018r. w godz. 10.00 – 21.00 oraz w sobotę 8 września  
2018 r. w godz. 9.00 – 12.00. 

4. W przypadku osób niepełnoletnich w drużynie biorącej udział w imprezie wymagany jest co najmniej  
jeden pełnoletni opiekun.   

5. Pakiety nieodebrane w wyżej wymienionym terminie pozostają w dyspozycji organizatora.  
6. Obowiązkiem uczestnika podczas weryfikacji jest: 
 1) posiadanie dowodu osobistego lub paszportu  
     2) dostarczenie podpisanego załącznika nr 1 niniejszego regulaminu. 
7. Punkty informacyjne będą gotowe do przyjęcia uczestników WrocWalk Marathon 2018  

8.09.2018r. w godz. 9.00-18.00. 
8. Kolejność i trasa dojścia do poszczególnych, wyznaczonych na mapie miejsc, jest dowolna dla każdego 

uczestnika. We wskazanych na mapie miejscach uczestnik ma za zadania odszukać punkt informacyjny 
i uzyskać pieczątkę potwierdzającą jego obecność. Mapę z zaznaczonymi punktami informacyjnymi otrzyma 
każdy uczestnik przy weryfikacji. Wzór będzie dostępny na stronie www.mcs.wroc.pl oraz 
www.wrocwalkmarathon.pl. 

9. Punkty informacyjne będą usytuowane przy wejściach głównych do poniższych obiektów: 

 Hala Stulecia,  

 Katedra Wrocławska,  

 Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego,  

 Pałac Królewski,  

 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego 

 Ratusz,  

 Stadion Olimpijski (trybuna zachodnia – Izba Pamięci Wrocławskiego Sportu).  
10.  Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. 
11.  Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest niewłaściwe zachowanie na trasie - zaśmiecanie punktów, 

wyrządzanie szkód, kradzieże, itp. Podczas wydarzenia nie wolno wyrażać obraźliwych haseł ani poglądów 
religijnych czy politycznych. 

http://www.mcs.wroc.pl/
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V. ZGŁOSZENIA 
1. Warunkiem udziału we WrocWalk Marathon 2018 jest zgłoszenie w formie elektronicznej  poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.wrocwalkmarathon.pl 
do dnia 30 czerwca 2018r. przed wyczerpaniem limitu miejsc – 1000 osób  

2. Za zgłoszenie uważa się  wykonanie przez uczestnika dwóch czynności w kolejności:  
     1)  wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.wrocwalkmarathon.pl 
     2) dokonania opłaty za pakiet startowy za pośrednictwem płatności elektronicznych w panelu zgłoszeń 

internetowych lub na konto bankowe Gminy Wrocław - Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław w 
banku PKO BP o numerze: 13 1020 5226 0000 6602 0462 7032 (w tytule  przelewu proszę wpisać: 
„opłata WW 2018” oraz podać imię i nazwisko). Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Data 
wykonania ostatniej z w/w czynności decyduje o terminie dokonania zgłoszenia.  

3. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane. 
4. Zgłoszenie udziału we WrocWalk Marathon 2018 stanowi potwierdzenie zapoznania się zawodników  

z niniejszym regulaminem, zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników, w tym na zamieszczanie tych danych  
w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez 
organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących organizowanych obecnie  
i w przyszłości zawodów przez organizatorów WrocWalk Marathon 2018. Szczegółowe zakresy 
wymaganych zgód zawarte są w załączniku nr 1. 

5. Imię i nazwisko, nazwa drużyny pojawi się na liście uczestników po zaksięgowaniu wpłaty. 
6. W przypadku nie wyczerpania limitu zawodników do dnia 20 sierpnia 2018 r. formularz zgłoszeniowy 

zostanie wyłączony. Po zamknięciu zapisów elektronicznych będzie można dokonać zgłoszenia 
w Sekretariacie WrocWalk Marathon 2018 podczas weryfikacji. 

7. Sekretariat  WrocWalk Marathon 2018 znajdować  się będzie w kasach biletowych na Stadionie Olimpijskim, 
przy al. Paderewskiego 35 i będzie prowadził weryfikację osób biorących udział w imprezie oraz wydawał 
pakiety startowe w dniu 7 września 2018, w godz. 10.00 – 21.00 oraz 8 września 2018 w godz. 9.00-12.00. 

8. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest: osobiste stawiennictwo 7 września 2018, w godz. 10.00 – 21.00 
lub 8 września 2018 w godz. 9.00-12.00, okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i podpisanie 
załącznika nr 1 (przy osobach niepełnoletnich - przedstawiciele ustawowi). 

 

VI. KLASYFIKACJA 
1. WrocWalk Marathon 2018 to rekreacyjne wydarzenie spacerowe bez elementu rywalizacji.  
2. We WrocWalk Marathon 2018 nie będą prowadzone żadne klasyfikacje. 
 

VII. NAGRODY 
Wszyscy uczestnicy WrocWalk Marathon 2018, którzy ukończą spacer 8.09.2018r. w godz. 13.00 - 18.00 
oraz zdobędą komplet pieczątek na punktach kontrolnych otrzymają pamiątkowe medale na mecie 
usytuowanej na Stadionie Olimpijskim. 

 

VIII. FINANSOWANIE 
1. Koszty udziału we WrocWalk Marathon 2018 pokrywają uczestnicy imprezy.  
2. W ramach opłaty każdy zweryfikowany w sekretariacie uczestnik spaceru otrzymuje: mapkę z kartą 

uczestnika, plecak – worek, bezpłatny udział w Pasta Party oraz ewentualne upominki od sponsorów. 
 

IX. UBEZPIECZENIE 
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników WWM 2018 od następstw nieszczęśliwych wypadków – uczestnicy 

zobowiązani są do ubezpieczenia się we własnym zakresie. 
2. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, 

przyjmując do wiadomości, że udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko  
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także 
szkód i strat o charakterze majątkowym. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu oraz odwołania WrocWalk Marathon 2018 ze względu na 

wystąpienie lub prognozę wystąpienia Siły Wyższej. 
2. Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1 – wymagane oświadczenia do podpisu przez każdego 

uczestnika imprezy. 
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3. Szczegółowe informacje o WrocWalk Marathon 2018 zamieszczone będą na stronach internetowych 

www.wroclawwalkmaraton.pl i www.mcs.wroc.pl w zakładce WrocWalk Marathon 2018, a także będzie 
można je otrzymać mailowo pod adresem: biurowwm@mcs.wroc.pl bądź telefonicznie:  
Joanna Rejno – 519 073 600, Jerzy Kosa – 571 351 003. 

 
 
 
 

           Dyrektor 
Młodzieżowego Centrum Sportu                                                    
 
 
          
        Wojciech Gęstwa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wrocław 29 marca 2018 
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Załącznik nr 1  
 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem WrocWalk Marathon 2018 i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz 
zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Tak 

Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane 
jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w WrocWalk Marathon 2018, a jeżeli wystąpią one w dacie 
wydarzenia spacerowego poinformuje o tym pisemnie organizatora a udział w imprezie odbędę wyłącznie na własne 
ryzyko./ Oświadczam, iż osoba niepełnoletnia będącą pod moją opieką znajduje się w dobrym stanie zdrowia i nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w przedmiotowym wydarzeniu spacerowym. 

Tak 

Ponadto oświadczam, że biorę udział w WrocWalk Marathon 2018 na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość 
niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tego wydarzenia spacerowego/ Oświadczam, że osoba niepełnoletnia 
będącą pod moją opieką bierze udział na moją odpowiedzialność mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, 
wynikających z charakteru tego wydarzenia spacerowego. 

Tak 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław  
z siedzibą we Wrocławiu przy al. I. J. Paderewskiego 35 (kod pocztowy 51-612), związanych  
z informacjami na temat kolejnych organizowanych edycji WrocWalk Marathon oraz innych imprez sportowych 
i rekreacyjnych organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, zgodnie z ustawą z dnia  
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), w szczególności  
art. 10 cytowanej ustawy oraz art. 172 ustawy z dnia 14 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne  
( Dz. U. z 2017 r. poz.1907 z późn. zm.) 

Tak/Nie* 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Organizatora WrocWalk Marathon 2018  
tj. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu (kod pocztowy 
51-612), dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem WrocWalk Marathon 2018 oraz badań naukowych. 

Tak 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997  
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Organizatora  WrocWalk Marathon 2018  
tj. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław w celach przesyłania informacji na temat przyszłych imprez sportowych. 

Tak/Nie* 

*właściwe podkreślić 
 
 

 ………………………………………………….. 
(podpis uczestnika lub opiekuna prawnego) 
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