
Regulamin V Grand Prix Warki 
 
V GRAND PRIX WARKI W BIEGACH 2018 R "Bieg Morsa" 
(W ramach wareckiego pikniku biegowego) 
 
I. CEL IMPREZY  
–  Popularyzacja i upowszechnianie biegania najprostszej formy ruchu. 
–  Propagowanie zdrowego trybu życia, krzewienie kultury fizycznej, aktywizacja mieszkańców miasta 
i gminy Warka. 
–  Hartowanie organizmu poprzez regularne kąpiele w chłodnej wodzie, tzw. morsowanie 
 
-  
II. ORGANIZATORZY 
KS START Pułaski Warka,  
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją GP Warki, w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), jest 
KS START Pułaski Warka   05-660 Warka, ul. Grójecka 52, który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie 
umowy powierza przetwarzanie danych osobowych organizatorowi w celu organizacji zawodów, 
promowania imprezy.  
Partnerzy Wareckie Morsy 
 
III. WYKAZ IMPREZ GRAND PRIX 
Bieg cykliczny koło mostu samochodowego ścieżka spacerowo rowerowa.  
IV . TRASA BIEGÓW 
Ścieżka rowerowa o długości 5 km z oznaczeniami pionowymi i poziomymi. 
 
V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 
W cyklu V Grand Prix Warki odbędą się dwie  imprezy biegowe w terminach: 
25.03.2018 godz . 9:15 
28.10.2018 godz. 9:15 
8:30 - zapisy chętnych do udziału, 
9:15 - start biegów dziecięcych 
10:00 – start biegu open 
10:30 – podsumowanie  biegu – zakończenie imprezy 
Limit czasowy wynosi 1 godzina od momentu startu biegu. 
11.00 - wejście do wody dorosłych morsów  
 VI. KONTAKT I ZGŁOSZENIA  
Kontakt - tel.601767314 
- e-mail: warkabiega@interia.pl 
Zgłoszenia – przed biegiem w biurze zawodów . 
Informacje dotyczące GP na www.warkabiega.pl lub facebooku WARKABIEGA. 
 
VII. KATEGORIE I KLASYFIKACJA. 
O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje wynik na mecie  
 
KATEGORIE: 
• kobiet i mężczyzn biegu Open tylko pierwsze miejsce 
• kategoria wszyscy do 39 lat i powyżej 40 lat k i M 
• K40/M40 2002-1977 I Kategoria  
• K40+/M40+ 1978 i starsi II Kategoria  
 
• uczestnicy biegów dziecięcych 
• klasy 1-2 dystans 200m 
szkoła podstawowa: klasy 3-4 dystans 400m 
klasy 5-6 dystans 600m 
  gimnazjum: klasy 7 -2-3 dystans 800m 
 



 
VIII.NAGRODY. 
–  kategoria generalna kobiet i mężczyzn miejsca 1 puchary. 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu OPEN, miejsca I – puchary. 
2. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III w kat wiekowych kobiet i mężczyzn – puchary lub statuetki. 
3. Uczestnicy biegów dziecięcych - okolicznościowe upominki 
4. W przypadku pozyskania sponsorów możliwe będzie zwiększenie puli nagród – zarówno w klasyfikacji 
końcowej jak również za poszczególne biegi. 
 
IX. UCZESTNICTWO 
- do startu biegów kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, 
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo do pobrania ze strony 
internetowej, 
- pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, 
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania, 
- biegi odbędą się bez względu na pogodę, 
-warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
-warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 
podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej w tym w oświadczeniu uczestnika o stanie 
zdrowia pozwalającym mu na udział w , a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci 
imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku, w przekazach 
telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej. 
–  warunkiem uczestnictwa jest akceptacja udziału w GP Warki na własną odpowiedzialność, mając na 
uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości trasy, które mogą polegać m.in. na 
ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W GP Warki powinny uczestniczyć wyłącznie osoby 
posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu 
na tych dystansach. 
 
X. SPRAWY FINANSOWE 
       -     koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy, 
–  brak zwrotu numeru startowego lub zgubienie 20zł. 
 
XI. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
- organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestników, którzy samowolnie opuszczą wyznaczoną trasę 
biegu lub do upływu wyznaczonego limitu czasu nie ukończą biegu. 
- uczestnik, który przekroczył wyznaczony limit czasu, kończy bieg na własną odpowiedzialność, 
- organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie 
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora; 
- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na 
własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 

KS Start Pułaski Warka 
Regulamin sporządzili: Marcin Banach 

 


