
REGULAMIN KONKURSU 
DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH NA NAJCIEKAWSZY DOPING 

ZAWODNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ w 
VIII  Maratonie Sierpniowym im. Lecha Wałęsy 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorami Konkursu na najciekawszy doping zawodników biorących 

udział w VIII maratonie Sierpniowym im. Lecha Wałęsy  są:  

a) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Twister Trójmiasto  

b) Fundacja Hospicyjna  im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku.  

 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego rozstrzygnięcia.  

 

3.W konkursie udział biorą  min. pięcioosobowe ,  max.  sześcioosobowe 

 zorganizowane grupy, które dokonają zgłoszenia.  

 

II. ZASADY KONKURSU 

  

1. Konkurs odbędzie się w dniu 20.08.2016. podczas startów na dystansie  

fitness, półmaratonu i maratonu  ( sobota) w godz. 15.00 – 19.30  

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie możliwie 

najciekawszego dopingu zawodników biorących udział w VIII Maratonie 

Sierpniowym  im. Lecha Wałęsy na wyznaczonych przez Organizatora 

odcinkach trasy tj.  ul. Marynarki Polskiej na odcinku od Narwickiej do 

Uczniowskiej.  

 

3. Organizator, w zależności od ilości zgłoszeń dokona podziału  

trasy na „strefy kibica”, które zostaną przydzielone grupom poprzez 

przeprowadzone losowanie, które odbędzie się w dniu 20.08.2016r, o godz. 

14.00 w Biurze Zawodów na MTG Amber Expo Gdańsk. 

 

4. Do konkursu na najlepszą  Strefę Kibica mogą  zgłaszać się osoby  

pełnoletnie oraz niepełnoletnie  pow. 15 r. ż. za zgodą 

Rodziców/Opiekunów.  

5. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać na karcie zgłoszeń, stanowiącej 

załącznik do niniejszego regulaminu.  

6. Zgłoszenie  należy przesłać przesłać na adres 

k.dworznik@maratonsierpniowy.pl z  dopiskiem w temacie „Strefa 

Kibica – zgłoszenie”  

7. Liczba zgłoszonych drużyn nie może przekroczyć 10.   

W przypadku większej ilości zgłoszeń, o dopuszczeniu do konkursu decyduje 

termin nadesłania zgłoszenia.  
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8. Każda z drużyn uczestniczących w konkursie otrzyma indywidualny 

numer, na podstawie którego możliwa będzie jej identyfikacja podczas 

głosowania zawodników.  

9. Zwycięzcą Konkursu zostanie grupa, której działania zostaną najwyżej 

ocenione przez zawodników biorących udział w zawodach.  

10. Zawodnicy  VIII  Maratonu  Sierpniowym uczestniczą w konkursie  

oddając swój  jeden nr startowy  do specjalnego pojemnika  z nr  danej 

drużyny. Drugi  numer startowy  zawodnik zostawia do identyfikacji 

podczas losowania nagród.  

11. Konkurs wygra drużyna, która zbierze najwięcej numerów startowych tj. 

oddanych głosów. 1 numer startowy = 1 oddany głos.  

12. Ocenie podlegać będzie:  

a) zaangażowanie w aktywne kibicowanie;  

b) oryginalny sposób kibicowania:  

- oryginalne akcesoria/gadżety do kibicowania;  

- ciekawe hasła, przyśpiewki, wszelkiego rodzaju działania ukierunkowane na 

aktywny doping;  

- zastosowane przebrania.  

13. Drużyny zgłoszone do Konkursu zobowiązane są do kibicowania 

zawodnikom od momentu pojawienia się zawodników na ul. Marynarki Polskiej 

do momentu ukończenia trasy przez ostatniego zawodnika.  

14. Drużyny biorące udział w konkursie zobowiązują się dostarczyć zgłoszenie 

oraz program planowanych działań do 18.08.2016 .r 

 

III. NAGRODY . 

1. Nagrodą główną w Konkursie na najciekawszy doping zawodników 

biorących udział w VIII Maratonie Sierpniowym im. Lecha Wałęsa są:  

- 3 podwójne zaproszenia do pierogarni „ Mocno nadziane” w Sopocie ( zupa, 

porcja pierogów oraz napój alkoholowy lub bezalkoholowy) ,  zaproszenia 

pozyskane dzięki Fundacji Hospicyjnej z Gdańska – Beneficjenta  VIII Maratonu 

Sierpniowego.  

- 6 biletów  na  koncert   zespołu „Raz Dwa Trzy „ w Starym Maneżu w Gdańsku  

w dniu 17.09.16.  – nagroda ufundowana przez Organizatora, 

- okulary sportowe od Passosport dla każdego  członka 6-osobowej ekipy – 

ufundowane przez Organizatora.  

 

2. Pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki  

przygotowane przez Sponsorów.  



 

 

 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, których przy 

zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub 

działaniem osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

2.Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora do publikacji zdjęć i tekstu 

reportażu na temat przeprowadzonego Konkursu, zawierających ich wizerunek. 

Jednocześnie uczestnicy Konkursu nie będą dochodzić od Organizatora żadnych 

roszczeń związanych z publikacją zdjęć i tekstu, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym.  

3.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego filmowania i 

fotografowania uczestników Konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania 

prezentacji uczestników Konkursu w radio, TV, prasie, bez wypłacania 

honorariów.  

5.Decyzje Organizatorów Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje 

od nich odwołanie.  

6.Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego Regulaminu.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania 

przyczyny.  

8.Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem 

telefonu ; 512 383 745  - Krystyna Dwórznik – Koordynator  Maratonu. 


