
REGULAMIN 
 

9. ANWIL PÓŁMARATON WŁOCŁAWEK 
 

I. Organizator 

 Organizatorem 9. ANWIL PÓŁMARATON WŁOCŁAWEK  

 jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy „VECTRA” z siedzibą we Włocławku, ul. Chopina 10/12,       
87-800 Włocławek, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
prowadzonego przez Sąd  Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego KRS 0000042180, REGON: 910511242, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 888-
14-62-703. 

9. ANWIL PÓŁMARATON WŁOCŁAWEK jest współfinansowany ze środków Gminy Miasto 
Włocławek. 

Sponsorem tytularnym jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, 87-805 Włocławek, ul. 
Toruńska 222, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000015684, o numerze 
identyfikacji podatkowej NIP 888-000-49-38, o wysokości kapitału zakładowego 134 924 830,00 
zł, wpłaconego w całości. 

II. Współorganizatorzy 

 Urząd Miasta Włocławek 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku 

III. Cele 

 Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu 

 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 

 Promocja Włocławka, partnerów i sponsorów 

 
IV. Termin i miejsce 

1. Półmaraton zostanie rozegrany w dniu 9.10.2022 r. (niedziela) we Włocławku. 
2. Start i meta usytuowane będą na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku 

ul. Leśna 53A. 
3. Długość trasy wynosi 21,097 km. 
4. Trasa posiada atest PZLA. 
5. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym z wykorzystaniem chipów  

umieszczonych w numerze startowym.  
6. Termin, miejsce i trasa Półmaratonu może ulec zmianie, jak również Półmaraton może 

zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia przez 



Organizatora w dniu publikacji niniejszego regulaminu. W przypadku odwołania 
Półmaratonu z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz 
Uczestnika opłaty rejestracyjnej. 

V. Trasa biegu  

Trasa liczy 21,097km i jest oznakowana co 1km. Szczegółowy jej opis zostanie opublikowany w 
zakładce Trasa. 

VI. Limit czasu 

 Limit czasu na pokonanie Półmaratonu wynosi 3 godz. 

VII. Punkty odżywiania 

Punkty odżywiania będą rozmieszczone w odstępach co 5 km. 

 5km, 10km (woda mineralna, izotonik) 

 15km (woda mineralna, izotonik, banan, czekolada) 

VIII. Warunki uczestnictwa 

1. Wszyscy Uczestnicy Półmaratonu do dnia 9.10.2022r.  muszą  mieć ukończone 16 lat. 
2. Ze względów bezpieczeństwa w Półmaratonie zabroniony jest udział osób 

poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach oraz innych pojazdach  bez 
zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze 
zwierzętami.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest prawidłowe wypełnienie formularza 
zgłoszeń znajdującego się na stronie Internetowej https://zapisy.domtel-sport.pl/9-
anwil-polmaraton-wloclawek-v7786 

4. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz 
dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także  udzielenie Organizatorowi zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i organizacyjnych. 
Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest również wyrażenie zgody na publikację 
wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych 
w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie 
Organizatorowi prawa na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach 
wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: 
zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na 
stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach 
telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, 
materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach 
elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, 
magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane 
na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z 
działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. W 
przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane będzie dodatkowo 
oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (dalej jako: „Oświadczenie Rodzica lub 



Opiekuna prawnego”) o zdolności dziecka do udziału w zawodach sportowych z 
podpisem rodziców lub prawnych opiekunów, wyrażającego zgodę na udział w 
Półmaratonie osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.  

5. Ustalony został limit 500 uczestników  w terminie zgłoszeń elektronicznych tj. do 
3.10.2022r. Za uczestnika zgłoszonego uważa się osobę, która wypełniła i przesłała 
formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i 
opłacenia startowego przez 500 osób lista zostanie zamknięta.  Organizator ma prawo 
do zmiany limitu uczestników bez podania przyczyn. 

6. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej https://zapisy.domtel-sport.pl/9-

anwil-polmaraton-wloclawek-v7786 w terminie do dnia 3.10.2022r. lub do czasu 
wyczerpania numerów startowych.   Jeżeli  w tym terminie limit ustalony  przez 
Organizatora nie będzie osiągnięty to zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w biurze 
zawodów  w dniach  8.10.2022r. i 9.10.2022r.  

7. Numery startowe zostaną nadane zgodnie z kolejnością zgłoszeń po zaksięgowaniu 
wpłaty. 

8. Wszyscy Uczestnicy muszą mieć numer startowy przypięty do przedniej części koszulki 
sportowej.  

9. Nie ma możliwości przekazania numeru startowego innej osobie. 
10. Przebywanie na trasie Półmaratonu bez ważnego numeru startowego jest 

niedozwolone.  
11. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych  do udziału w Półmaratonie. 
12. Na trasie Półmaratonu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna. 
13. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy Regulamin. 

 
IX. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia do Półmaratonu przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego na stronie: https://zapisy.domtel-sport.pl/9-anwil-polmaraton-
wloclawek-v7786 

2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i przyznania przez organizatora numeru startowego 
jest poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty 
rejestracyjnej. 

3. Prawo startu w Półmaratonie bez wnoszenia opłaty rejestracyjnej mają zawodnicy 
zaproszeni przez organizatora. 

 
X. Opłata rejestracyjna  

1. Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi: 

 

pakiet BASIC pakiet STANDARD płatność w terminie 

30,00zł 80,00zł do 31.08.2022r. 

40,00zł 90,00zł do 03.10.2022r. 

50,00zł 100,00zł do 9.10.2022r. 



2. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty rejestracyjnej na rzecz innego 
uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty opłaty rejestracyjnej w imieniu 
innych uczestników Półmaratonu. 

XI. Pakiet startowy 

1. Uczestnicy Półmaratonu otrzymają w pakiecie BASIC: 

 numer startowy z chipem i agrafkami, 
 batony lub żele, 
 wodę mineralną, 
 sok lub napój izotoniczny,  
 okolicznościowy medal na mecie, 
 voucher na ciepły posiłek. 

2. Uczestnicy Półmaratonu otrzymają w pakiecie STANDARD: 

 numer startowy z chipem i agrafkami, 

 batony lub żele, 

 wodę mineralną,  

 sok lub napój izotoniczny,  

 okolicznościowy medal na mecie, 

 voucher na ciepły posiłek, 

 koszulkę okolicznościową (do wyczerpania). 

3. Odbiór pakietów startowych i weryfikacja odbywać  się będzie w biurze zawodów 
usytuowanym w recepcji stadionu OSiR  przy al. Chopina 10  czynnym w dniach: 

 8.10.2022r.(sobota) w godz. 12:00 do 18:00 

 9.10.2022r.(niedziela) w godz. 7:00 do 10:00 
 

4. Pakiety będą wydawane na podstawie dokumentu tożsamości zgodnego z danymi 
podanymi w zgłoszeniu do biegu. 

5. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub 
prawnego opiekuna oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do 
udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Jego treść znajduje się na stronie Internetowej. 

 
XII. Klasyfikacja i nagrody 

1. Prowadzona będzie klasyfikacja open kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach 
wiekowych: 

 K i M 16: 16 – 19 lat, 

 K i M 20: 20 – 24 lat, 



 K i M 25: 25 – 29 lat, 

 K i M 30: 30 – 34 lat, 

 K i M 35: 35 – 39 lat, 

 K i M 40: 40 – 44 lat, 

 K i M 45: 45 – 49 lat, 

 K i M 50: 50 – 54 lat, 

 K i M 55: 55 – 59 lat, 

 K i M 60: 60 – 64 lat, 

 K i M 65: 65 – 69 lat, 

 K i M 70: 70 i więcej lat. 

2. W kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 przyznane zostaną pamiątkowe trofea. 

3. W Mistrzostwach Miasta Włocławka w półmaratonie  prowadzona będzie klasyfikacja 
kobiet i mężczyzn. Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe lub czasowo we 
Włocławku. 

4. Organizator przewiduje dodatkową klasyfikację zawodników i zawodniczek dla 
pracowników sponsora tytularnego ANWIL S.A. 

5. Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w 
których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który 
otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej. 

6. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Półmaraton otrzymają pamiątkowy medal. 

7. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz 
nagrody finansowe. Pula nagród objęta zostanie osobnym regulaminem, dostępnym 14 dni 
przed datą rozegrania Półmaratonu. 

8. W klasyfikacji zespołowej puchary i nagrody za miejsca I-III przyznane zostaną wg 
oddzielnego regulaminu. 

XIII. Bezpieczeństwo 

Wszyscy Uczestnicy Półmaratonu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i 
bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom obsługi technicznej i kierujących ruchem 
podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem 
samochodowym (należy poruszać się prawym pasem ruchu). Każdy zawodnik biegnie na 
własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu 
komplikacji zdrowotnych uczestników, jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też 
na skutek jego przebiegnięcia. Przebywanie na mecie bez ważnego numeru startowego jest 
niedozwolone.  

 



 
XIV. Postanowienia końcowe  

1. Organizator zapewnia depozyt, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy 
osobiste. Zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający 
zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Odbiór rzeczy pozostawionych 
w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest 
możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

2. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w 
Półmaratonie można składać w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Półmaratonu, w 
szczególności na adres e-mail Organizatora wskazany w pkt. XVIII lub pisemnie na adres 
korespondencyjny Organizatora wskazany w pkt. XVIII, z dopiskiem „Reklamacja”. 
Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia 
Organizatorowi. 

3. Jeżeli z uwagi na przepisy związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa 
SARS-CoV-2, w tym w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, a także z powodu jakichkolwiek 
innych względów, niezależnych od organizatora, bieg nie będzie mógł być rozegrany w 
tradycyjnej formule, to odbędzie się on w formule biegu EKIDEN bądź on-line 
(korespondencyjnie). Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wyboru alternatywnej 
formuły biegu. W opisanym przypadku opłata startowa nie będzie zwracana. 

XV. Ostateczna interpretacja 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego 
regulaminu. 

XVI. Biegi dla dzieci 

W czasie trwania Półmaratonu zostaną rozegrane biegi dla dzieci wg oddzielnego regulaminu.  

XVII. Klasyfikacja drużynowa ANWIL PÓŁMARATON WŁOCŁAWEK 

1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące stowarzyszenia 
sportowe, grupy biegowe lub firmy.  

2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego 
ograniczenia liczby członków drużyny. 

3. Uczestnik może reprezentować tylko jedną drużynę. 

5. W panelu zgłoszeniowym oprócz imienia i nazwiska należy wpisać nazwę klubu lub firmy. 

6. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najwyższych miejsc na mecie 
uzyskanych przez jej Uczestników. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych miejsc jest 
najmniejsza. W przypadku, gdy Półmaraton ukończy mniej niż 4 zawodników lub nie ukończy 
minimum 1 kobieta, reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana. 



7. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna bez podziału na kategorie 
wiekowe. 

8. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w 
klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych uczestników a 
następnie najwyższe miejsce na mecie. 

9. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary i nagrody finansowe. 

XVIII. Kontakt z organizatorem 

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Vectra 
al. Chopina 10/12 
87-800 Włocławek 
 

       vectrawloc@interia.pl 

       +48 795530612 

Strony internetowe 

http://www.anwilpolmaratonwloclawek.pl 
https://www.facebook.com/Anwilpolmaratonwloclawek 

 

 

 


