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REGULAMIN – V Rafako Półmaraton Racibórz 
 

I. CEL 
 
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji 

ruchowej oraz zdobywania jej zwolenników. 
2. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia  
3. Promocja Miasta Racibórz  
 
 
II. ORGANIZATOR 
 
Organizatorem V Rafako Półmaratonu Racibórz jest Miasto Racibórz oraz Ośrodek Sportu  
i Rekreacji. 
 
  
III. TERMIN I MIEJSCE 
 
1. V Rafako Półmaraton Racibórz odbędzie się 1 września 2019 r. w Raciborzu.   
2. Start zawodników nastąpi z bieżni stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Zamkowej o 
godz. 10.00. Brama startowa zostanie zamknięta po 20 minutach od startu. 
3. Meta półmaratonu będzie znajdować się na ulicy Zamkowej.  
4. W ramach V Rafako Półmaratonu przeprowadzone zostaną także Mistrzostwa Polski 
Energetyków oraz Mistrzostwa Polski Nauczycieli oraz Pracowników Oświaty 
5. Biuro Zawodów będzie się mieściło na terenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu przy 
ul. Zamkowej 4, natomiast miasteczko biegacza na terenie parkingu przed H2Ostróg. 
Biuro zawodów będzie czynne w dniach: 
31.08.2019 r. w godzinach 16.00-20.00 
01.09.2019 r. w godzinach 7:00 - 9:00 
(Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości 
zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej).  
 
 
IV. TRASA 
 
1. Długość trasy półmaratonu 21 097,5 m. 
2. Trasę należy pokonać w czasie do 3 godzin tj. do godziny 13:00. 
3. Trasa będzie posiadała oznaczone kilometry od 1 do 21. 
4. Trasa posiada atest PZLA. 
5. Organizator zapewnia na trasie biegu punkty odżywiania oraz punkty odświeżania. 
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Punkty odżywiania będą znajdowały się na trasie biegu - co 5 kilometrów, począwszy od 10 
km, a punkty odświeżania co 5 km począwszy od 7,5km 
Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników. 
6. Za punktami odżywiania będą znajdowały się kabiny WC. 
7. Osoby, które zbiegną z wyznaczonej trasy mogą zostać zdyskwalifikowane. Pomylenie 
trasy biegu przez Zawodnika nie może być podstawą żadnych roszczeń wobec Organizatora,  
a w szczególności do zwrotu opłaty startowej. 
  
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1.Warunkiem startu w V Rafako Półmaratonie Racibórz jest zgłoszenie się 
zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do 31.08.2019 do godziny 20.00.  
2. W V Rafako Półmaratonie Racibórz mogą wziąć udział osoby, które do dnia 26.08.2019 r. 
ukończą 18 lat. 
3. Zawodnik powinien złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na 
udział w biegu.  
4. W V Rafako Półmaratonie Racibórz pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie 
dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji 
otrzyma chip. Właściwe zamocowanie numeru startowego na koszulce jest warunkiem 
wystartowania w półmaratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. 
5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie 
półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin. 
6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 
7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13:00 są zobowiązani do przerwania 
biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu”. Ktokolwiek pozostanie 
na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do 
obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 
8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu 
Organizatora. 
9. Zabrania się używania na trasie półmaratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami 
Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału 
zawodników na wózkach oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze 
zwierzętami.  
10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 
odurzających. 
11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację 
zawodnika. 
12. Organizator ustala limit uczestników na 700 osób. 
  
 
VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 
1. Zgłoszenia uczestnictwa w V Rafako Półmaratonie Racibórz przyjmowane są: 
 a. Poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie firmy obsługującej zapisy 
 i pomiar czasu DATA SPORT - https://online.datasport.pl/page/ 
 b. w Biurze Zawodów w dniu 31.08.2019 r. w godzinach 16.00-20.00 (płatność tylko 
 gotówką – jeżeli nie został jeszcze osiągnięty limit uczestników biegu) 
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2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany  
w Biurze Zawodów, podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia oraz wpłacenie opłaty 
startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).  
3.Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami 
startowymi i zapisy będą odbywały się w Biurze Zawodów w dniu 31.08.2019 r. w godzinach 
16.00-20.00. 
W dniu 01.09.2019 r. w godzinach 7.00-9.00 w Biurze Zawodów będzie odbywała się tylko  
i wyłącznie weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych. Nie będzie 
możliwości zapisania się do biegu.  
4. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów 
odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) 
wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy 
niezweryfikowani). 
5. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po 
okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika  
o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (plik do pobrania w załączeniu). 
Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez organizatora 
zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą 
dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na 
liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty. 
6. Opłata startowa wynosi: 
 
* PAKIET STANDARD    
 - 40 zł – poprzez stronę internetową prowadzącą zapisy do dnia 30.06.2019 r. 
 - 30 zł – mieszkańcy Raciborza - poprzez stronę internetową prowadzącą zapisy  

do dnia 30.06.2019 r. 
 
* PAKIET PREMIUM 
 - 85 zł – poprzez stronę internetową prowadzącą zapisy do dnia 30.06.2019 r. 
 - 75 zł - mieszkańcy Raciborza - poprzez stronę internetową prowadzącą zapisy  

do dnia 30.06.2019 r. 
 
* PAKIET STANDARD 
- 50 zł - poprzez stronę internetową prowadzącą zapisy od 01.07.2019 r. do 25.08.2019 r. 
- 40 zł - mieszkańcy Raciborza - poprzez stronę internetową prowadzącą zapisy  

od 01.07.2019 r. do 25.08.2019 r.  
 
* PAKIET PREMIUM 
- 95 zł - poprzez stronę internetową prowadzącą zapisy od 01.07.2019 r. do 05.08.2019 r. 
- 85 zł - mieszkańcy Raciborza - poprzez stronę internetową prowadzącą zapisy  

od 01.07.2019 r. do 05.08.2019 r.  
 
100 zł – gotówką w Biurze Zawodów dnia 31.08.2019 r. (tylko PAKIET STANDARD) 
 
 
 
 
7. W dniu startu (01.09.2019 r.) Biuro Zawodów w godz. 7:00 - 9:00 wyłącznie wydaje 
pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej. 
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9. Z opłaty startowej zwolnione są:  
 - osoby niepełnosprawne, 
 - osoby zaproszone przez Organizatora, 
 - pacemakerzy. 
10. Opłatę startową należy wpłacić w terminie 14 dni od daty rejestracji jednak nie później 
jak do 31.08.2019 r. Po tym czasie nieopłacone zgłoszenie zostanie usunięte i w przypadku 
dalszej chęci startu, konieczna będzie ponowna rejestracja. 
11. Opłatę startową należy wpłacać: 
 a. poprzez stronę internetową prowadzącą zapisy do dnia  25.08.2019 r.; 
 b. gotówką w Biurze Zawodów w dniu 31.08.2019 r. 
12. Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę VAT za udział w biegu, koniecznie muszą 
zgłosić chęć jej otrzymania podczas zapisu na portalu datasport. Zgodnie z art. 106i ust. 1 
ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wykonano usługę. 
13.  Opłata startowa: 
 a. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu 
 będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub powstała z powodu 
 siły wyższej, 

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. 
nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), 
uczestnik  zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do 
kwoty zgodnej z bieżącym terminem, 

 c. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora. 
d. Wpłaty dokonane poprzez stronę internetową prowadzącą zapisy po terminie 
25.08.2019 r. nie będą uznawane. Osoby chcące przystąpić do V Rafako Półmaratonu 
Racibórz po 25.08.2019 zapisu i wpłaty mogą dokonać tylko i wyłącznie osobiście w 
Biurze Zawodów dnia 31.08.2019 w godz. 16.00-20.00 (jeżeli nie został jeszcze 
osiągnięty limit uczestników biegu) 

 e. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu 
 pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu 
 lub osoby trzeciej.  
 
VII. KLASYFIKACJA 
 
1. W IV Rafako Półmaratonie Racibórz prowadzona będzie następująca klasyfikacja: 
 a. Generalna (open) Kobiet i Mężczyzn 
 b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn: 
 K 18-29 M 18-29 
 K 30-39 M 30-39 
 K 40-49 M 40-49 
 K 50-59 M 50-59 
 K 60-69 M-60-69 
 K 70 i starsze M 70 i starsi 
 c. Mistrzostw Polski Energetyków: Indywidualna oraz zespołowa - 3-osobowa 
 reprezentacja danego zakładu pracy (kobiety lub mężczyźni, liczy się suma czasów) 
 d. Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty: Indywidualna kobiet, 

indywidualna mężczyzn 
 e. Najlepszy Polak, Najlepsza Polka 
  
 
VIII. NAGRODY 
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1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy 
medal. 
2. Nagrody główne w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:  
I miejsce – 2000  zł 
II miejsce – 1500 zł 
III miejsce – 1000  zł 
 
3. Nagrody w klasyfikacji: Najlepszy Polak, Najlepsza Polka 
I miejsce – 2000 zł   
II miejsce – 1500 zł  
III miejsce – 1000 zł  
 
Rekord Rafako Półmaratonu Racibórz kat. M – 1000 zł 
Rekord Rafako Półmaratonu Racibórz kat. K – 1000 zł 
3. Ponadto będą przyznawane nagrody w klasyfikacji najszybsza Raciborzanka i najszybszy 

Raciborzanin w ramach Mistrzostw Raciborza w Półmaratonie. 
4. W przypadku nagród powyżej 2000,00 zł brutto Organizator przyzna dodatkowe nagrody 
pieniężne. Kwota nagrody odpowiadać będzie wartości podatku dochodowego należnego  
z tytułu uzyskanej nagrody. Nagroda ta nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz rozliczona 
zostanie przez Organizatora jako płatnika, na pokrycie kosztów podatku dochodowego  
z tytułu uzyskanej nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 
5. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie 
Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie  
z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz organizatora. 
6. Zawodnicy i zawodniczki nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród,  
a tym samym nie stają na podium w kategoriach wiekowych. 
7. W przypadku klasyfikacji OPEN oraz klasyfikacji Najlepszy Polak, Najlepsza Polka 
nagrody sumują się. 
  
IX. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA  
 
1. Szatnie i depozyty będą znajdowały się w pobliżu stref startu oraz mety. 
2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków 
(dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji). 
3. Szatnie z prysznicami i depozyt będą czynne w dniu 01.09.2019 r. od godz. 7:00 do 15:00.  
4. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. 
Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności 
za pobranie worka przez inną osobę. 
Uwaga: prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz 
dokumentów. 
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym 
depozytem. 
6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:   
* Pakiet Standard: 
 - numer startowy, 

- posiłek regeneracyjny 
 - bon na pasta party 
 - materiały promocyjne Miasta Racibórz. 
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* Pakiet Premium: 
- numer startowy, 
- posiłek regeneracyjny 
- koszulka techniczna (w przypadku zgłoszeń po terminie 05.08.2019 r. Organizator nie 
gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze),  
linki do tabeli rozmiarów oraz „jak wybrać właściwy dobrać koszulkę: 
http://sklep.warsztatkoszulkowy.pl/content/9-tabela-rozmiarow 
https://www.youtube.com/watch?v=9i3T5nIU6BY 
- bon na pasta party 
- materiały promocyjne Miasta Racibórz. 
 
Ponadto istnieje możliwość skorzystania z pryszniców i masażu po biegu,  
7. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 31 sierpnia na 01 września 2019 r. w Arenie 
Rafako przy ul. Łąkowej - chętnym zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację w formularzu 
zgłoszeniowym. Organizator nie zapewnia śpiworów, karimat.  
8. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas półmaratonu. Z uwagi na 
wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie półmaratonu zalecane jest przed startem 
przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku  
i kondycji uczestnika.  
9. Organizator zapewnia zawodnikom poczęstunek (Pasta Party) w dniu 31.08.2019 r.  
w godzinach 16.00-20.00 wydawany na podstawie odebranego w Biurze Zawodów numeru 
startowego. 
  
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Uczestników V Rafako Półmaratonu Racibórz obowiązują przepisy Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin. 
2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, 
przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub  
w całości jest niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji. 
3. Protesty przyjmuje Sędzia Główny Zawodów do pół godziny od ukończenia biegu przez 
zawodnika w dniu odbywania zawodów po wpłaceniu kaucji 100zł. W przypadku, gdy protest 
okaże się zasadny, kwota 100 zł zostaje zawodnikowi zwrócona. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest 
poinformować przed rozpoczęciem imprezy. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu. 
6. Pobyt i przyjazd na V Rafako Półmaraton Racibórz na koszt własny zawodnika. 
7. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu biegu. 
8. Pełnoprawnym uczestnikiem biegu staje się osoba, która zgłosiła się oraz opłaciła opłatę startową 
(o kolejności udziału w biegu decyduje data wpływu pieniędzy na konto organizatora) 
9. Za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialni są poszczególni zawodnicy indywidualnie, 
macierzyste kluby, stowarzyszenia, organizacje zgłaszające zawodników do zawodów. 
10. Zgłoszenie się do zawodów i start w biegu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 
postanowień niniejszego regulaminu. Jednocześnie start w biegu odbywa się na własną 
odpowiedzialność zawodnika.  
  
Racibórz 2019 r. 
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III Mistrzostwa Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Półmaratonie 

w ramach V RAFAKO Półmaratonu Racibórz . 
1 września 2019 r. 

 

1. Organizatorzy: Miasto Racibórz, RAFAKO S.A., Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu, 
Oddział Międzygminny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu. 

2. Uczestnicy: w Mistrzostwach Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Półmaratonie mogą 
startować pracownicy placówek oświatowych. 

3. Miejsce, termin: Racibórz (start: ul. Zamkowa 4, Stadion OSiR), 1 września 2019 r. godz.: 
10:00. 

4. Trasa biegu: Długość 21 097,5 m. atestowana, dwie pętle. Mapka trasy dostępna na stronie 
biegu.  

5. Klasyfikacje: Indywidualna kobiet, indywidualna mężczyzn. 

6. Nagrody: W klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn: puchary, dyplomy, nagrody 
rzeczowe za miejsca I-III.  

7. Terminy zapisów i wielkość wpisowego: wg regulaminu RAFAKO Półmaraton Racibórz.  

8. Zapisy: https://online.datasport.pl/page/ 

Należy wybrać klasyfikację nauczycieli. 

9. Pakiety startowe: wg. regulaminu V RAFAKO Półmaraton Racibórz. 

11. Przed startem należy oddać wypełnione i podpisane oświadczenie startującego w 
Mistrzostwach Nauczycieli i Pracowników Oświaty wg. wzoru poniżej. 

10. Regulamin główny i pozostałe informacje dostępne są na stronie: 

www.4biegiraciborz.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien poinformować 
przed rozpoczęciem imprezy. 
 

       Organizatorzy 
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Racibórz 01 września 2019 

…………………………………………………………………..… 

(imię nazwisko) 

 

 

 

(Pełna nazwa lub pieczątka placówki oświatowej) 

…………………………………………………………………….. 

(telefon placówki) 

……………………………………………………………………… 

(adres e-mail placówki) 

 

OŚWIADCZENIE 

Startującego w III Mistrzostwach Nauczycieli i Pracownikach Oświaty w Półmaratonie 

podczas V RAFAKO Półmaraton Racibórz  

w dniu 1 września 2019r. 

 

Oświadczam, że pracuję bądź jestem emerytowanym pracownikiem podanej powyżej 
placówki oświatowej. 

Jestem świadoma/y, że w Mistrzostwach Nauczycieli i Pracowników Oświaty nie mogą 
startować  osoby nie spełniające powyższego warunku, w tym członkowie rodziny 
pracownika nie będącego pracownikiem oświatowym a także byli pracownicy, którzy obecnie 
pracują w firmie spoza branży oświatowej lub których ostatnim miejscem pracy przed 
odejściem na emeryturę była firma spoza branży oświatowej. 

Oświadczenie to składam pod rygorem utraty miejsca i nagród zdobytego w Mistrzostwach 
Nauczycieli i Pracowników Oświaty rozgrywanych w ramach zawodów „V RAFAKO Półmaraton 
Racibórz” w przypadku negatywnej weryfikacji prawdziwości podanych w tym oświadczeniu 
informacji. Zgadzam się również na weryfikację przez organizatorów faktu mojego zatrudnienia lub 
odejścia na emeryturę z podanej powyżej placówki. 

 

………………………………………………………………. 

(podpis) 

Powyższe oświadczenie należy złożyć przy odbieraniu pakietu startowego w Biurze Zawodów. Brak 
powyższego oświadczenia automatycznie eliminuje zawodnika z klasyfikacji Mistrzostw Nauczycieli  
w Półmaratonie.  

 



9 
 

V Mistrzostwa Polski Energetyków w Półmaratonie 
w ramach V RAFAKO Półmaratonu Racibórz  

01 września 2019 r. 
 

1. Organizatorzy: Urząd Miasta Racibórz, RAFAKO S.A., Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Raciborzu.   

2. Uczestnicy: W V Mistrzostwach Polski Energetyków mogą startować pracownicy 
elektrowni, elektrociepłowni i spółek dystrybucyjnych oraz innych firm bezpośrednio 
współpracujących z energetyką. 

3. Miejsce, termin: Racibórz (start: ul. Zamkowa 4), 01 września 2019 r. godz.: 10:00. 

4. Trasa biegu: Długość 21 097,5 m. atestowana, dwie pętle. Mapka trasy dostępna na stronie 
biegu.  

5. Klasyfikacje: Indywidualna: kobiet, mężczyzn do 45 lat i mężczyzn powyżej 45 lat oraz 
zespołowa - reprezentacja danego zakładu pracy (kobiety i mężczyźni, liczy się suma 
czasów trzech najlepszych zawodników). 

6. Nagrody: W klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn medale oraz nagrody rzeczowe i 
dyplomy za miejsca I-VI, w klasyfikacji zespołowej (3 osoby kobiety lub mężczyźni, liczy 
się suma czasów) puchary i dyplomy za miejsca I-III.  

7. Terminy zapisów i wielkość wpisowego: wg regulaminu RAFAKO Półmaraton Racibórz.  

8. Zapisy poprzez stronę internetową: https://online.datasport.pl/page/ 

Należy wybrać klasyfikację energetyków, ewentualnie inne klasyfikacje, w których chce 
się uczestniczyć. Jeśli zgłoszonych jest min. 3 zawodników z danej firmy, to można wziąć 
udział w klasyfikacji drużynowej. Należy wprowadzić nazwę firmy/drużyny w polu 
Drużynówka Energetyków. W celu uniknięcia błędów literowych w nazwach drużyn, 
kolejni wpisujący się zawodnicy mogą korzystać z rozwijanej listy już zarejestrowanych 
drużyn. 

9. Pakiety startowe: wg. regulaminu RAFAKO Półmaraton Racibórz. 

11. Przed startem należy oddać wypełnione i podpisane oświadczenie startującego w 
Mistrzostwach Energetyków wg wzoru poniżej. 

10. Regulamin główny i pozostałe informacje dostępne są na stronie: 

www.4biegiraciborz.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien poinformować 
przed rozpoczęciem imprezy. 
  

       Organizatorzy 
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Racibórz 01 września 2019 
 

…………………………………………………………………..… 
(imię nazwisko) 
 
………………………………………………………………..…… 
(firma) 
 
…………………….………………………………………………. 
 
………………………………………….…………………………. 
(adres firmy) 
 
…………………………………………………………………….. 
(telefon firmowy) 
 
……………………………………………………………………… 
(adres e-mail) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

Startującego w Mistrzostwach Polski Energetyków w Półmaratonie 
podczas V RAFAKO Półmaraton Racibórz w dniu 01 września 2019 

 
 

Oświadczam, że pracuję bądź jestem emerytowanym pracownikiem podanej powyżej 
firmy, która jest firmą z branży energetycznej. Pod pojęciem „firma z branży energetycznej” 
rozumiemy działającą w Polsce firmę zajmującą się zawodowo wytwarzaniem, przesyłem 
bądź dystrybucją energii elektrycznej lub cieplnej a także firmę, której podstawową 
działalnością jest produkcja lub dostawa instalacji i urządzeń energetycznych lub świadczenie 
specjalistycznych usług dla branży energetycznej. 
 

Jestem świadomy, że w Mistrzostwach Polski Energetyków nie mogą startować  osoby 
nie spełniającego powyższego warunku, w tym członkowie rodziny pracownika firmy                     
z branży energetycznej nie będący jej pracownikami a także byli pracownicy firm z branży 
energetycznej, którzy obecnie pracują w firmie spoza branży energetycznej lub których 
ostatnim miejscem pracy przed odejściem na emeryturę była firma spoza branży 
energetycznej. 
 

Oświadczenie to składam pod rygorem utraty miejsca zdobytego w Mistrzostwach 
Polski Energetyków rozgrywanych w ramach zawodów „V RAFAKO Półmaraton Racibórz” 
w przypadku negatywnej weryfikacji prawdziwości podanych w tym oświadczeniu 
informacji. Zgadzam się również na weryfikację przez organizatorów faktu mojego 
zatrudnienia lub odejścia na emeryturę z podanej powyżej firmy. 
 
 
………………………………………………………………. 
(podpis) 
 
Powyższe oświadczenie należy złożyć przy odbieraniu pakietu startowego w Biurze Zawodów. Brak powyższego oświadczenia 
automatycznie eliminuje zawodnika z klasyfikacji Mistrzostw Polski Energetyków w Półmaratonie.  


