OEM 2018 – Maraton nad Łabą 2018
ORGANIZATOR
Oberelbe-Marathon e.V
Przewodniczący: Toralf Niese
Am Dammberg 17, 01445 Radebeul
KIEROWNICTWO ORGANIZACJI
Agencja xperience sport & events
Marktweg 4, 01157 Dresden
Fax: +49 (0) 3212.1364128
Mobil: +49 (0)1577.1577139
E‐Mail: kontakt@oberelbe‐marathon.de
www.oberelbe‐marathon.de
PATRONAT
Klaus‐Peter Hanke, Prezydent Miasta Pirna
Michael Geisler, członek okręgu Saksońska Szwajcarii‐Osterzgebirge
PRZEPISY WYKONAWCZE
21. VVO Maraton nad Łabą odbywa się zgodnie z przepisami oraz przebiega zgodnie z
zarządzeniem DLV.
GRUPY WIEKOWE
Podział grup wiekowych następuje zgodnie z
skończone 18 lat!

regulaminem LAO – uczestnicy muszą mieć

TRASY / NOWE GODZINY STARTU / MIEJSCA STAROWE
VVO Maraton nad Łabą (VVO Oberelbe‐Marathon) » start: godzina 10:10
Königstein, łąka nad Łabą poniżej dworca
Półmaraton Lichtenauer (Lichtenauer Halbmarathon) » start: godzina 9:45
Pirna, Glashüttenstraße, teren firmy KTSN GmbH (na obszarze B 172). Start będzie następował w
dwóch etapach.
schulz aktiv bieg na 10 km. » start: godzina 9:45
Dresden, Schillergarten bezpośrednio koło mostu Blauer Wunder przy Łabie
Sachsenmilch bieg na 5 km. » start: godzina 9:45
Drezno – most Waldschlößchen – droga rowerowa na Łabą
(dolna dopuszczalna granica wieku: 10, lat ukończone w roku 2018!)
AOK PLUS mini-maraton na 2,7 km. » start: godzina 9:15
Drezno, obszar mety Heinz‐Steyer‐Stadion (start+meta)
(dolna dopuszczalna granica wieku: 7 lat, ukończone w roku 2018!)

REJESTRACJA ONLINE
www.oberelbe‐marathon.de
OPŁATY STARTOWE
Data* MA HM bieg na 10 km. oraz bieg na 5 km.
do 31.12.17 42,– € 29,– € 19,– € 10,– €
do 28.02.18 47,– € 34,– € 22,– € 12,– €
do 21.04.18 52,– € 38,– € 25,– € 14,– €
Koszt udziału w mini-maratonie wynosi 3 EUR, z czego 1 EUR zostanie przekazane na
Ambulanten Kinderhospizdienst Dresden (ambulatoryjne hospicjum dziecięce w Dreźnie).
*decyduje data stempla pocztowego lub dzień rejestracji online.
OPŁATA STARTOWA
Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu składania zgłoszeń, korzystając z dostępnych
metod płatności.
Jeżeli zagraniczni uczestnicy nie mają możliwości dokonać wpłaty za pomocą przelewu
zagranicznego (korzystając z numeru IBAN/BIC) lub karty kredytowej, mogą zapłacić gotówką
przy odbiorze numeru startowego w punkcie informacyjnym w budynku World Trade Center
(WTC) w Dreżnie w dniach 27-28.04 2018.
O wysokości opłaty (startowej) decyduje termin zgłoszenia.
REJESTRACJA POCZTĄ
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Prosimy o dołączenie
własnoręcznego podpisu! W przypadku podania złego adresu nie zapewniamy dostarczenia
broszury z wynikami. Ponadto na naszej stronie są dostępne indywidualne oraz grupowe
formularze zgłoszeniowe w formacie PDF (możliwość zgłoszenia stowarzyszenia / klubu).
OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA / DODATKOWA REJESTRACJA
Termin zgłoszeń upływa 21 kwietnia 2018 (decyduje data nadania)!
Dodatkowa rejestracja, jak i przemeldowanie zawodnika, można dokonać w dniach 27-28.
kwietnia 2018 r. podczas odbioru numerów startowych lub w czasie targów w budynku WTC w
Dreźnie. Opłata za zamiany dla wszystkich tras (oprócz mini-maratonu) wynosi 5 EUR.
PRZESYŁKA PAKIETU STARTOWEGO / DODATKOWA REJESTRACJA W DNIU BIEGU
Również w tym roku oferujemy przesyłkę pakietu startowego. Aby ułatwić przebieg wysyłki
pakietów startowych koniecznym jest wysłanie ich wraz z numerami startowymi. Pakiety
startowe wraz z numerami startowymi dostarczamy za pośrednictwem poczty w formie paczki koszt 7 euro. Opłata za przyjęcie zgłoszenia lub zmianę danych w dniu biegu wynosi 10 euro.
POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA
Potwierdzenie zgłoszenia nie jest możliwe drogą pocztową. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie
wysłane na Państwa adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Na stronie
internetowej biegu opublikowana zostanie lista zgłoszonych uczestników. Zgłoszenie zostanie
zarejestrowane po zaksięgowaniu opłat (do 14 dni).
PRZEREJESTROWANIE / REZYGNACJA ZE STARTU
Zmiany trasy można dokonać podczas targów.
W przypadku rezygnacji lub zmiany trasy na krótszą, niezależnie od przyczyny, organizator nie
zwraca kosztów opłat organizacyjnych.

WYDAWANIE PAKIETU STARTOWEGO / TARGI
piątek, 27. kwietnia 2018: 15:00 – 19:00
sobota, 28. kwietnia 2018: 10:00 – 18:00
World Trade Center Dresden (róg ulic Ammonstraße/Freiberger Straße – ok. 1 km. od Dworca
Głównego)
PREMIE PIENIĘŻNE
Pierwsze trzy osoby, które ukończą maraton (osobno kobiety i mężczyźni) w biegu na matron
otrzymają premię pieniężną w wysokości (500, 300, 200 EUR). Za pobicie rekordu (mężczyźni:
2:23:38 h; kobiety 2:38:41 h) organizator wyznaczył dodatkową premię 300 EUR. W przypadku
osiągnięcie przez uczestników wyniku poniżej 2:22, ewentualnie 2:35 przyznane zostaną
dodatkowe 300 EUR.
Pierwsze trzy osoby, które ukończą półmaraton (Lichtenauer Halbmarathon) otrzymają premie
pieniężne (200, 100, 50 EUR). W przypadku ustanowienia nowego rekordu zostanie przyznane
dodatkowe 150 EUR (mężczyżni: 1:07:46 h; kobiety 1:16:25 h).
PREMIE SPECJALNE
Pośredninemierzenie czasu odbędzie się na 18 kilometrze na placu Marktplatz w Pirnie (powered
by Energieversorgung Pirna GmbH), dzięki któremu pierwsza kobieta oraz pierwszy mężczyzna
dostaną 300 EUR premii. Warunkiem otrzymania tej premii jest przybycie na metę w pierwszej
dziesiątce (osobno kobiety i mężczyźni).
WRĘCZANIE MEDALI ZWYCĘZCOM
VVO Marathon:
wspólne miejsce 1 – 6 kobiety / mężczyźni + uczczenie we wszystkich klasach wiekowych kobiety
/ mężczyźni
Lichtenauer Halbmarathon:
wspólne miejsce 1 – 6 kobiety / mężczyźni
schulz aktiv bieg na 10 km.:
wspólne miejsce 1 – 6 kobiety / mężczyźni
Sachsenmilch bieg na 5 km.:
grupy wiekowe: 10 / 11, 12 / 13, 14 / 15, od 16 lat
w każdym przypadku miejsca 1‐3 dziewczynki / chłopcy
klasyfikacja zespołów (dodatkowe informacje będą dostępne od stycznia 2018 na naszej stronie)
Najniższy dopuszczalny wiek: 10 lat
AOK PLUS mini-maraton na 2,7 km.:
grupy wiekowe 7 / 8, 9 / 10, 11 / 12; każdorazowo miejsca 1 – 3 dziewczynki / chłopcy. Jednakże
do udziału w biegu są dopuszczone wszystkie grupy wiekowe.
DYPLOMY
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli bieg, mogą odebrać swój spersonalizowany dyplom przy
mecie.
WYNIKI / BROSZURA Z WYNIKAMI
Pierwsze wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej w dniu biegu. Po sprawdzeniu i
porównaniu systemów mierzenia czasu zostaną podane oficjalne wyniki czasowe. Wysyłka
broszur z wynikami oraz dyplomów (2019: również nieodebranych!) odbędzie się na początku
lipca 2018.

MEDALE
Każdej osobie, która ukończyła bieg, zostanie wręczony medal wraz z jego pokonanym
dystansem.
POMIAR CZASU
W przypadku wszystkich konkursów biegowych (przy mini-maratonie tylko czas netto) pomiary
czasowe dokonane będą za pomocą transponderów. Prosimy nie zginać plansz z numerem
startowym - jej uszkodzenie może uniemożliwić dokonanie pomiaru czasu.
NOWOŚĆ 2018!!
Od tej edycji biegu czasy brutto mierzone będą 10 osób w każdym rodzaju biegu, które jako
pierwsze wbiegną na stadion (z wyjątkiem mini-maratonu). Dzięki temu istnieje możliwość
ustalenia prawidłowego czasu. U pozostałych osób czasy będą liczone w netto, oprócz miejscu 110, które będą liczone w brutto.
NUMER STARTOWY
Numer startowy należy przypiąć w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Znaki firmowe
sponsorów nie powinny być zakryte.
OSOBA TOWARZYSZĄCA PODCZAS BIEGU
Podczas trwania biegu zabronione jest osobom postronnym towarzyszenie uczestnikom. W
przypadku nie przestrzegania zakazu następuje dyskwalifikacja biegacza. Wzdłuż całej trasy będą
rozstawione kontrole bramki.
META
Meta dla wszystkich biegaczy znajduje się na stadionie Heinz‐Steyer (Heinz‐Steyer‐Stadion), w
pobliżu Semperoper oraz Kościoła Marii Panny (Frauenkirche) w centrum Drezna.
CZAS ZAKOŃCZENIA: godzina 16:00 = 5:55 h po wystartowaniu maratonu
PRZEBIERALNIE / PRYSZNICE / WC
Na mecie, jak również w punkcie wydawania bagażu przy arenie Energie‐Verbund Arena (ok. 300
m oddalone od mety), znajdują się przebieralnie oraz prysznice (prosimy o zwrócenie uwagi na
tablice informacyjne!).
WYŻYWIENIE
Na trasach biegu w punktach co 5 kilometrów będą dostępne napoje Lichtenauer oraz herbata.
Po 10-tym kilometrze będą dostępne owoce, a po 20-tym kilometrze izotoniczne napoje oraz
batoniki energetyczne. Na 38 kilometrze w celu zmobilizowania naszych biegaczy będziemy
oferować dodatkowo Feldschlößchen‐Pilsner. Stoiska z wodą znajdować się będą na 24 i 40,5
kilometrze. Na mecie będą do Państwa dyspozycji: woda, herbata, cola, napoje izotoniczne oraz
bezalkoholowe piwo Radler.
PASTAPARTY
Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie darmową porcję makaronu. Bon na makaron znajduje się
na numerze startowym. Przy wydawaniu numerów startowych będą oferowane różne posiłki z
makaronem do zakupienia.

OPIEKA MEDYCZNA
Na trasie biegu oraz na mecie wyznaczone zostaną punkty medyczne prowadzone przez służbę
maltańska (Malteser Hilfsdienst). Na mecie (2) oraz na 35-tym kilometrze (1) wsparcia
medycznego będą udzielać lekarze mobilni. Również we wszystkich punktach wyżywienia
uzyskają Państwo niezbędną pomoc. Numery awaryjne / ratunkowe znajdują się na Państwa
numerze startowym.
TRANSPORT BAGAŻU
Transport bagażu ze startu na metę jest zapewniony na wszystkich biegach. Prosimy o zwrócenie
uwagi na oznaczenia na poszczególnych punktach startowych startach.
MSZA ŚW.
Dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się Msza Święta na starcie maratonu.
MASAŻE
Na mecie będzie można skorzystać z masaży (w budynkach obok stadionu).
BEZPIECZNY BIEG DLA WSZYSTKICH MARATOŃCZYKÓW!
Niemiecka kolej (Deutsche Bahn AG (DB)) wstrzyma ruch pociągów, tak aby na 5-tym oraz 7-ym
kilometrze wszyscy uczestnicy biegu bez przeszkód mogli przebiec tory kolejowe.
OFERTA BADANIA SPORTOWEGO
Wspólnie razem z szpitalem uniwersyteckim (Uniklinikum Dresden) oferujemy w ramach
przygotowania się do 21. VVO Oberelbe-Marathon możliwość przeprowadzenia badania
sportowego / diagnostyki osiągnięć. Zgłoszenia na stronie: www.oberelbe‐marathon.de.
PRZEJAŻDZKA STATKIEM PAROWYM
Dla osób towarzyszących, jak dla wszystkich pozostałych osób i wszystkich chętnych, jest
możliwość przepłynięcia statkiem z Königstein do Drezna (cena 13-24 EUR, wpuszczanie na
pokład od 9:30-9:55, odcumowanie o godz. ok 10:00, przypłynięcie przed 13:00 na
Terrassenufer), który zostanie specjalnie wynajęty na okres czas biegu. W punkcie kończącym
rejs będą podstawione busy. Bilety oraz dodatkowe informacje dostępne pod: www.oberelbe‐
marathon.de.
USŁUGA FOTOGRAFICZNA
Wszyscy uczestnicy zostaną sfotografowani na odcinku 1 kilometra przed metą.
Rejestrację wizualną zapewnia nasz partner firma Carnagon. Wysokiej jakości zdjęcia będą
wykonane w Corporate Design organizatora oraz będą szczególną pamiątką. W cenie 6 EUR
można zamówić zdjęcia podczas rejestracji, w czasie wydawania numerów startowych oraz
również na mecie w specjalnym punkcie. Zdjęcia zostaną wysłane wraz z broszura na początku
lipca 2018.
PAMIĄTKI
W ramach wydawania pakietów startowych, a także na mecie, będą wystawione wysokiej jakości
koszulki funkcjonalne marki Salomon (krótki oraz długi rękawek) oraz wiele innych atrakcyjnych
produktów marki Salomon.

FINISHER-SMS / FINISHER-VIDEO
W podanym formularzu zgłoszeniowym oraz podczas rejestracji online każdy uczestnik może
podać dowolny numer komórkowy. Zaraz po przebiegnięciu mety na podany numer zostanie
wysłany SMS z uzyskanym czasem oraz miejscem. Ponadto wszystkie wyniki oraz moment
przekroczenia mety przez uczestnika w formie nagrania zostaną udostępnione na naszej stronie
internetowej.
BAROMETR NASTROJU
Wzdłuż trasy, jak również na mecie, atmosferę będzie podgrzewać ponad 10 zespołów
muzycznych (Samba, Jazz, Dixie).
DOJAZD DO MIEJSC STARTOWYCH
» S‐BAHN / AUTOBUS
Start Marathon/Königstein:
S‐Bahn S1 z dworca głównego w Dreźnie (Dresden‐Hbf.), długość podróży ok. 40 min.
Zaplanowane szybkie kolejki linii S1 do Königstein będą miały więcej miejsca niż zazwyczaj.
Start Lichtenauer Halbmarathon w Pirna:
Oprócz szybkich kolejek S-Bahn S1 z Drezna będą jeździć jeszcze dodatkowe S-Bahny linii S2 do
Pirny, czas podroży ok. 20 min. Z dworca głównego do startu półmaratonu będą podstawione
busy. Alternatywna droga: z przesiadka na przystanku "Haltepunkt Heidenau-Grosssedlitz, ok.
500 metrów na pieszo do obszaru startu.
Start schulz aktiv na 10 km. & Sachsenmilch na 5 km. w Dreźnie:
Do miejsc starowych Schiller Garten (10 km.) oraz Waldschlößchenbrücke (5 km.) będą jeździć
specjalne autobusy firmy Taeter Tour.
Odjazd o godz. 8:30!
Alternatywna droga: przyjazd komunikacja miejska według aktualnego planu jazdy
(www.vvoonline.de)
» SAMOCHODEM
Start VVO Oberelbe‐Marathon / Lichtenauer Halbmarathon:
B 172 z Drezna w kierunku Sächsische Schweiz / Bad Schandau. Z powodu małej liczny miejsc
parkingowych w Königstein oraz w Pirnie polecamy skorzystać z darmowych przejazdów na start
za pomocą S-Bahnów!
Start schulz aktiv na 10 km. & Sachsenmilch na 5 km. w Dreźnie:
Uliczki osiedlowe w obręgie Waldschlößchenbrücke oraz Schillerplatz oferują ograniczoną liczbę
miejsc parkingowych. Polecamy skorzystać z podstawionych busów (odjazd o godz. 8:30).
Start AOK PLUS mini-marathon na 2,7 km.:
Na starcie / mecie (Heinz‐Steyer‐Stadion) są do dyspozycji wystarczające miejsce parkingowe.
Prosimy o zwrócenie uwagi na tablice.
NUMER STARTOWY = BILET
Numer startowy dnia 29 kwietnia 2018 roku służy jako bilet we wszystkich pociągach, busach,
tramwajach oraz promach (nie dotyczy komunikacji zabytkowej oraz specjalnej) w obiektach
związku przedsiębiorstw komunikacyjnych Oberelbe.

MOŻLIWOŚCI PARKINGOWE PRZY MECIE
Przy Stadionie Heinz‐Steyer znajduje się wystarczająca liczba miejsc parkingowych.
Prosimy o zwrócenie uwagi na tablice oraz instrukcje policji oraz wolontariuszy.

DOJAZD NA TARGI / WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH (WTC DRESDEN)
» KOMUNIKACJA MIEJSKA
Deutsche Bahn S‐Bahn S1: z dworca głównego (Dresden Hbf.) jeden przystanek do stacji HP
Freiberger Straße
tramwaj: od dworca głównego (Dresden Hbf.) tramwajem numer 7 lub 10 do przystanku HP
Freiberger Straße
» SAMOCHÓD
A4 wjazd od strony Chemnitz: zjazd Dresden‐Neustadt –> B 6 w kierunku centrum (Zentrum)
A9 wjazd od strony Berlina: zjazd Dresden‐Nord –> B 170 w kierunku centrum (Zentrum)
»na parkingu podziemnym World Trade Centers znajduje się wystarczająca liczba miejsc
parkingowych (odpłatne).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu!
ZAKWATEROWANIE W DREŹNIE
Oficjalnym hotelem maratonu jest Dorint Hotel Dresden****, który oferuje uczestnikom 21. VVO
Oberelbe‐Marathon wysoki standard zakwaterowania. W czasie 27.04. – 29.04.2018 można
przenocować za 126 EUR za osobę 2 noce (alternatywnie: 27.04.‐30.04.2018 ‐> 3 noce za 167
EUR za osobę). Dodatkowo mogą Państwo skorzystać za darmo z wielu innych atrakcyjnych ofert
(oferta po prawej stronie)
Przy rezerwacji prosimy o podanie hasła „OEM 2018“!
Dorint Hotel Dresden
Grunaer Straße 14
01069 Dresden
Tel.: +49 (0)351.4915‐0
Fax: +49 (0)351.4915‐100
pytania ws. rezerwacji:
info.dresden@dorint.com
www.dorint.com/dresden
OGÓLNE ZAPYTANIA W PRZYPADKU REZERWACJI
Dresden Information GmbH
Tel.: +49 (0)351.501 500
post@dresden.travel
www.dresden.de/tourismus
ZAKWATEROWANIE W PIRNIE (miejsce startu półmaratonu – Lichtenauer Halbmarathon)
Hotel garni „Bernardo Bellotto“
(specjalne oferty dla uczestników OEM)
Lange Straße 29, 01796 Pirna
Tel.: +49 (0)3501.4604‐0
Fax: +49 (0) 3501.4604‐46
E‐Mail: hotel@bellotto.de

www.hotel‐bellotto.de
ZAKWATEROWANIE KÖNIGSTEIN ORAZ SÄCHSISCHE SCHWEIZ
Arrangement Pura Hotels
INFORMACJA TURYSTYCZNA KÖNIGSTEIN
Tel.: +49 (0)35021.68261
Fax: +49 (0)35021.68887
touristinfo@koenigstein‐sachsen.de
www.koenigstein‐sachsen.de
ZWIĄZEK TURYSTYCZNY SÄCHSISCHE SCHWEIZ
Tel.: +49 (0)3501.470147
Fax: +49 (0)3501.470148
info@saechsische‐schweiz.de
www.saechsische‐schweiz.de
PRZEBIEG TRASY
Königstein, miejsce startu maratonu, znajduje się w samym sercu Parku Narodowego Sächsische
Schweiz. Podczas pierwszych 15 kilometrów uczestnicy mają okazję zobaczyć zapierające dech w
piersiach oraz jedyne takie na świecie formacje Gór Połabskich (www.elbsandsteingebirge.de).
Zanim znajdą się Państwo na ścieżce rowerowej nad Łabą (www.elberadweg.de) w kierunku
Drezna (www.dresden.de), w Pirnie (www.pirna.de) będzie czekać na Państwa urozmaicona
droga przez historyczne i atrakcyjne centrum miasta. Następnie miną Państwo most Blauer
Wunder, znany drezdeński most wiszący, a potem na brzegach rzeki Łaby będzie można zobaczyć
trzy pałacyki Albrechta (Albrechtsschlösser).
Trasa będzie biegła wzdłuż Kościoła Marii Panny (Frauenkirche, www.frauenkirche‐dresden.de) i
wielu innych zabytków znajdujących się w samym sercu Drezna. Meta biegu znajduje się na
stadionie Heinz‐Steyer.
Start półmaraton zaczyna się w Pirnie, a po 0,5 km. dobiegną Państwo na ścieżkę rowerową nad
Łabą (Elberadweg). Bieg na 10 km. rozpoczyna się przy moście Blauer Wunder, jednym ze
symboli Drezna. Natomiast bieg na 5 km., ma swój początek przy Waldschlößchenbrücke – na
ścieżce rowerowej nad Łabą (Elberadweg).
Start oraz meta mini-maratonu znajdują się na terenie stadionu Heinz‐Steyer w Dreźnie.
Ścieżka rowerowa nad Łabą jest w dniu imprezy niedostępna dla ruchu publicznego!
WARUNKI UCZESTNICTWA W 21. VVO Oberelbe‐Marathon 2018
Decydując się wziąć udział w 21. VVO Oberelbe maratonie akceptuję fakt, że organizator wyłącza
odpowiedzialność za szkody na osobach, jak i również szkody materialne każdego rodzaju. W
wypadku poniesienia strat wynikających z mojego uczestnictwa w biegu, nie będę wnosił/a
roszczeń ani przeciwko organizatorowi, ani sponsorom biegu, ani miastom Königstein, Pirna i
Drezno, ani również ich przedstawicielom.
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również osób mi towarzyszących oraz podczas udziału w
innych wydarzeniach. Oświadczam, że wykonałem/am bilans zdrowia potwierdzony przez
specjalistę, nie posiadam żadnych zastrzeżeń co do mojego udziału w konkursie oraz jestem
przygotowany/a kondycyjnie. Jestem świadom/a, że mogę zostać dyskwalifikowany/a z biegu,
jeżeli ryzykuję utratę zdrowia.

Oświadczam, że zgadzam się na dalsze przetwarzanie, upublicznianie i udzielanie osobom
trzecim moich danych osobowych w kontekście 21. VVO Oberelbe maratonu oraz na to, aby
wykonane zdjęcia, nagrania jak i wywiady w radiu, telewizji, reklamach, książkach były powielane
bez roszczenia o wynagrodzenie. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za poprawność swoich
danych bankowych (numeru rachunku). Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za
obciążenie kosztami z powodu brakujących funduszy na koncie, nieprawidłowych danych bankowych
lub rezygnacji z udziału. Potwierdzam jednoznacznie poprawność wszystkich danych dostarczonych
przeze mnie i zapewniam, że nie przekażę numeru startowego innej osobie.
Jestem świadom/a, że zginanie/zgniecenia numeru startowego oraz zakrywanie wydruku
reklamowego prowadzi do dyskwalifikacji. Jeśli organizator jest zmuszony w przypadkach
niezależnych od niego odwołać lub zmienić przebieg wydarzenia ze względów bezpieczeństwa, nie
ma obowiązku zapłaty odszkodowania uczestnikowi. Nie pobiera się opłat za rejestrację.
Zaksięgowane opłaty startowe nie będą zwracane.
Ustawa o ochronie danych osobowych: Państwa dane osobowe zostaną automatycznie zapisane.

