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Regulamin III Łódzkiego Maratonu Rolkowego 

w dniu 25.07.2021 r. 

 

1. Cele wyścigu: 

 

Celami III Łódzkiego Maratonu Rolkowego są: 

 promocja i upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Polski, 

 wyłonienie najlepszych zawodników w ramach III Łódzkiego Maratonu Rolkowego, 

 wyłonienie Mistrzów Polski na dystansie Maratonu, 

 promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, 

 promocja Miasta Łodzi w Polsce. 

 

2. Organizator: 

 

Stowarzyszenie miłośników sportów wrotkarskich 

„NA ROLKACH PRZEZ ŁÓDZKIE” 

Karola Adamieckiego 1, 92-305 Łódź, Polska 

Kontakt: 

www.maratonrolkowy.pl 

e-mail : biuro@maratonrolkowy.pl 

 

3. Współorganizator: 

 

„DROGA WOLNA” nieformalna organizacja promocji aktywności fizycznej 

Kontakt: 

www.drogawolna.com 

e-mail: biuro@maratonrolkowy.pl 

 

3. Termin, miejsce i harmonogram wyścigu: 

 

Wyścigi odbędą się w dniu 25 lipca 2021 od godz. 12:00 w Łodzi na trasie - po ulicy Informatycznej. 

Wyścig na rolkach, wrotkach i nartorolkach na dystansie fitness 11 km. 

Wyścig na rolkach na dystansie półmaraton i maraton 21 km i 42 km. 
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7:30 Otwarcie biura zawodów 

7:30 11:30 Dystans fitness odbiór pakietów startowych i rejestracja (w przypadku wolnych miejsc) 

7:30 13:00 Dystans półmaratonu i maratonu odbiór pakietów startowych i rejestracja (w przypadku wolnych miejsc) 

11:30 Uroczyste otwarcie III Łódzkiego Maratonu Rolkowego 

11:30 12:00 Rozgrzewka dla zawodników i odprawa 

12:00 Start zawodników na dystansie Fitness (11 km) 

13:30 Start zawodników na dystansie: Półmaraton (21 km) i Maraton (42 km) 

16:30 17:00 Dekoracja zawodników dystansów: Fitness, Półmaratonu i Maratonu 

17:00 Zakończenie imprezy 

 

4. Osoby funkcyjne: 

 Sędzia Główny zawodów 

 Kierownik Biura zawodów 

 Koordynator techniczny 

 Koordynator medyczny 

 

5. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Organizator ustanawia limit startujących: 600 zawodników. Lista zostanie zamknięta w momencie wyczerpania limitu 

miejsc na poszczególne dystanse. Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową. 

 Wyścig Fitness – limit 200 100 osób 

 Półmaraton – limit 200 osób 

 Maraton – limit 200 osób – w ramach tego dystansu prowadzona będzie klasyfikacja Mistrzostw Polski na tym 

dystansie. 

2. Organizator zastrzega  sobie prawo do zmiany limitów osób w obrębie poszczególnych dystansów. 

3. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej. 

4. Na dystansie 11 km i 21 km mogą wziąć udział osoby, które do dnia 25 lipca 2021 r. ukończą 18 lat lub dzieci począwszy 

od rocznika 2009 i posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania na stronie zapisy.inessport.pl 

lub drogawolna.com) na uczestnictwo w zawodach, która musi zostać podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna 

najpóźniej w Biurze zawodów, przy okazji odbioru pakietu startowego dziecka. Warunkiem dopuszczenia ich do startu 

jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze 

zawodów oraz podczas trwania zawodów.  

4. Na dystansie 42 km mogą wziąć udział osoby, które do dnia 25 lipca 2021 r. ukończą 18 lat lub dzieci począwszy od 

rocznika 2005 i posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania na stronie zapisy.inessport.pl lub 

drogawolna.com) na uczestnictwo w zawodach, która musi zostać podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna 

najpóźniej w Biurze zawodów, przy okazji odbioru pakietu startowego dziecka. Warunkiem dopuszczenia ich do startu 

jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze 

zawodów oraz podczas trwania zawodów.  

5. W wyścigu na dystansie fitness nie dozwolone jest startowanie w rolkach z „niskim butem”. 

6. W wyścigu na dystansie fitness nie wprowadza się ograniczeń co do średnicy kółek. 

https://drogawolna.com/regulamin/ZR.pdf
https://drogawolna.com/regulamin/ZR.pdf
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7. W wyścigu na dystansie fitness niedozwolony jest start osób z licencjami zawodniczymi i trenerskimi. Każdy zawodnik, 

startujący na tym dystansie będzie zobowiązany do podpisania w tej sprawie stosownego oświadczenia. 

8. W wyścigu w ramach Mistrzostwach Polski na dystansie Maratonu dopuszcza się udział tylko zawodników posiadających 

czynna licencję zawodniczą PZSW, której numer należy podać w czasie dokonywania rejestracji na stronie 

zapisy.inessport.pl. Pozostali zawodnicy biorący udział w wyścigi na dystansie Maratonu będą klasyfikowani w ramach 

III Łódzkiego Maratonu Rolkowego.  

9. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik 

podczas weryfikacji otrzyma numer startowy na nogawkę (lewa noga), naklejkę z numerem na kask (czoło kasku) oraz 

chip zapinany na kostkę. Właściwe zamocowanie numerów startowych oraz chipa, jest warunkiem wystartowania w 

wyścigu i sklasyfikowania w wynikach końcowych. 

10. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przejechanie po zatwierdzonej trasie i ukończenie wyścigu w 

regulaminowym czasie: 

 wyścig fitness 11 km limit czasu 1 godzina 

 półmaraton i maraton 21 km i 42 km limit czasu 3 godziny 

 UWAGA!!! Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do 

obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

10. W czasie trwania wyścigu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb 

porządkowych i obsługi technicznej. 

 Zawodnicy mogą poruszać się tylko po wyznaczonej trasie i wyznaczonym kierunku.  

 Zabroniona jest jazda w kierunku przeciwnym. 

 Zabronione jest używanie jakichkolwiek słuchawek. 

11. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy wyścigu zobowiązani są do przerwania 

jazdy i umożliwienia przejazdu. 

12. Zawodnicy pokonujący dystans wyścigu w sposób niedozwolony (pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 

odurzających, start z wózkami dziecięcymi, zwierzętami, skracanie lub zmienianie trasy, wyrzucający śmieci na trasie 

poza strefami zrzutu śmieci) zostaną zdyskwalifikowani. 

13. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

14. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników. 

15. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do startu w kaskach ochronnych. Wskazane są również ochraniacze na kolana, 

nadgarstki i łokcie. Brak kasku lub jego niesprawność automatycznie wyklucza zawodnika z wyścigu. 

 

6. Zgłoszenia: 

 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, do którego  link dostępny jest na  

stronie www.drogawolna.com 

2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W 

momencie zgłoszenia oraz wniesienia opłaty startowej przez liczbę osób zgodną z limitem na poszczególne dystanse lista 

startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych przez Organizatora  zawodników i gości. 

3. Każdy zawodnik po zapisaniu się do wyścigu, powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty 

zostanie skreślony z listy startowej. 

4. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.drogawolna.com upływa w dniu 21 lipca 2021 roku lub po wyczerpaniu się 

limitu miejsc. 

5. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej 

osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu. 

6. Biuro zawodów znajdować się będzie w dwóch lokalizacjach – w zależności od daty: 

 a) Sklep sportowy Sportrebel w Łodzi przy ul. Popiełuszki 13b (Lodowisko Retkinia) w dniach: 

 24 lipca 2021 od godz. 10.00 do 14.00 
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b) Biuro zawodów w Łodzi przy ul. Informatycznej 1 na terenie zakładów „Dell” w dniu: 

 25 lipca 2021 od godziny 07:30 – 13:00 

7. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście odebrać pakiet startowy w dniach 24-25 lipca 2021 w biurze zawodów lub nie mogąc 

odebrać samemu - mogą upoważnić osobę drugą. Osoba upoważniona (odbierająca pakiet) musi okazać wydrukowane i 

podpisane przez upoważniającego upoważnienie. Dopuszcza się wydruk skanu lub zdjęcia, podpisanego upoważnienia (do 

pobrania na stronie zapisy.inessport.pl lub drogawolna.com). Upoważnienie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

8. Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego może przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną przez 

siebie kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 

dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy 

wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.  

9. Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. 

10. Pakiety startowe nieodebrane w godzinach pracy biura zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. 

 

7. Opłata startowa: 

 

 Dystans fitness 11 km – 40 PLN, w dniu zawodów o ile pozostaną wolne pakiety - 50 PLN. 

 Dystans półmaratonu 21 km – 60 PLN, w dniu zawodów o ile pozostaną wolne pakiety 80 PLN. 

 Dystans maratonu 42 km – 80 PLN, w dniu zawodów o ile pozostaną wolne pakiety 100 PLN. 

1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay. Płatność za zapisy w dniu 

zawodów możliwa będzie tylko gotówką. 

2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty 

startowej. 

3. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – 

płatności. 

4. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. 

6. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora. 

7. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi, w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w wyścigu, 

nieukończenia wyścigu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia 

wpłaty w biurze zawodów. 

9. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy. 

10. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 21 lipca 2021 r. 

Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu, zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl 

i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł. Przeniesienie wpisowego na innego zawodnika nie powoduje 

przeniesienia zakupionych dodatkowo koszulek. 

11. Koszulki dedykowane są zamawiane i szyte na indywidualne zamówienie poszczególnych uczestników, co sprawia, że nie 

podlegają zwrotowi ani wymianie. 

12. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć chęć jej otrzymania w czasie wypełniania formularza rejestracyjnego na stronie 

www.zapisy.inessport.pl oraz podać dane podmiotu, na który faktura ma zostać wystawiona.  

13. Każdy zawodnik zgłoszony do wyścigów, otrzymuje następujące świadczenia: 

 Numer startowy plus cztery agrafki, naklejki z numerem na worek depozytowy i kask, 

 Chip zwrotny, 

 Medal okolicznościowy na mecie wyścigu (dla zawodników, którzy ukończyli wyścig), 

 Wynik wysłany wiadomością SMS, 

 Bufet na mecie, 

 Pakiet startowy z upominkami partnerów, 

https://drogawolna.com/regulamin/UP.pdf
http://www.zapisy.inessport.pl/
http://www.zapisy.inessport.pl/
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 Zabezpieczenie medyczne. 

 

8. Pomiar czasu: 
 

1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów zwrotnych, mocowanych do kostki. 

2. Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej na lewej nodze. Chip 

nie może zostać zasłonięty przez odzież, ochraniacze lub inny sprzęt Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości 

bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika. 

3. Brak numeru lub chipa przy kostce będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. 

4. Do klasyfikacji Mistrzostw Polski w Maratonie, generalnej oraz wiekowej liczy się czas brutto. 

5. Na dystansie Fitness przewiduje się start wspólny kobiet i mężczyzn. Na dystansie Półmaraton i Maraton przewiduje się 

osobny start kobiet i mężczyzn. 

6. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym wyścigu wiadomość SMS z wynikiem. 
 

9. Klasyfikacje w III Łódzkim Maratonie Rolkowym: 
 

1. Dystans fitness 11 km: 

 a) Generalna kobiet i mężczyzn 

 b) W kategoriach wiekowych: 

 M/K -12 12-19 lat 

 M/K -20 20-29 lat 

 M/K -30 30-39 lat 

 M/K -40 40-49 lat 

 M/K -50 50-59 lat 

 M/K -60+ 60 lat i więcej 

2. Dystans półmaratonu 21 km: 

 a) Generalna kobiet i mężczyzn 

 b) W kategoriach wiekowych: 

 M/K -12 12-19 lat 

 M/K -20 20-29 lat 

 M/K -30 30-39 lat 

 M/K -40 40-49 lat 

 M/K -50 50-59 lat 

 M/K -60+ 60 lat i więcej 

3. Dystans maratonu 42 km: 

 a) Open Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn 

b) Kategorie wiekowe Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn 

 M/K - Junior B (junior)   2005 – 2006 

 M/K - Junior A (młodzieżowiec)  2003 – 2004 

 M/K - Senior    2002 i starsi 

b) Generalna kobiet i mężczyzn 

 c) W kategoriach wiekowych: 

 M/K -16 16-19 lat 

 M/K -20 20-29 lat 

 M/K -30 30-39 lat 

 M/K -40 40-49 lat 
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 M/K -50 50-59 lat 

 M/K -60+ 60 lat i więcej 

10. Nagrody w III Łódzkim Maratonie Rolkowym: 

 

1. Dystans fitness 11 km: 

 za miejsca I – III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka oraz nagroda rzeczowa 

 za miejsca I – III w kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn - dyplom 

2. Dystans półmaratonu 21 km: 

 za miejsca I – III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka oraz nagroda rzeczowa 

 za miejsca I – III w kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn - dyplom 

3. Dystans maratonu 42 km: 

 za miejsca I – III w kategorii open MP kobiet i mężczyzn – statuetka oraz nagroda rzeczowa 

 za miejsca I – III w kategorii wiekowej MP kobiet i mężczyzn - statuetka 

 za miejsca I – III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka oraz nagroda rzeczowa 

 za miejsca I – III w kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn - dyplom 

4. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość i własnoręczne podpisanie protokołu odbioru nagród. W przypadku niespełnienia 

powyższego zapisu, nagrody nie zostaną wydane. 

5. Nagrody w kategoriach generalnych nie dublują się w kategoriach wiekowych. 

 

11. Postanowienia końcowe: 

 

1. Koszt uczestnictwa w zawodach pokrywa zawodnik. 

2. Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy. 

3. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m.in. 

dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w wyścigu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rolkach 

lub rowerze, jak i poruszające się w inny sposób po wyznaczonej trasie zawodów. 

4. Uczestnicy III Łódzkiego Maratonu Rolkowego zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym 

oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji 

i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Wyścigu z ramienia Organizatora pod 

rygorem dyskwalifikacji. 

5. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. 

6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do 

wyścigu przyjmuje do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne 

ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód 

i strat o charakterze majątkowym. 

7. Chip należy oddać organizatorowi od razu po ukończeniu zawodów. Za nie oddanie chipa obowiązuje kara w wysokości 

50 zł. 

8. Na teren zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących 

wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich 

środków i substancji zarówno przed jak i podczas wyścigu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że 

uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w wyścigu lub 

wykluczenia go w jego trakcie. 

9. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie wyścigu od momentu startu do 

zamknięcia trasy wyścigu określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. 

Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia 

medycznego imprezy. 
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10. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w wyścigu są 

niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje 

dyskwalifikację. 

11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych 

w depozycie. 

12. Organizator zapewnia depozyt. 

13. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt 

obsłudze technicznej będącej na trasie wyścigu lub w biurze zawodów. 

14. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od ukończenia zmagań przez zawodnika, po wpłacie kaucji 

w wysokości 200 zł. 

15. Wyścigi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

16. Wszystkich zawodników startujących w III Łódzkim Maratonie Rolkowym obowiązuje niniejszy regulamin. 

17. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy 

oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych. 

18. Dane osobowe uczestników wyścigu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

19. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w wyścigu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, 

klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki 

publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

20. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej 

21. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak 

zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w wyścigu. 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej III Łódzki Maraton Rolkowy - 

samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji 

imprezy. 

22. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach 

eksploatacji, w tym w szczególności: 

a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie. 

b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu 

wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w wyścigu. 

c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej. 

d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku. 

e) Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego 

udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

24. Organizator w związku z panującą sytuacja pandemiczna zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitów uczestników. O 

zmniejszeniu w limicie zawodników wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem 

zawodów. O uczestnictwie w zawodach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osobom znajdującym się poza nowym 

limitem zostanie zwrócona opłata startowa w pełnej wysokości.  

25. Zawody odbywać się będą w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dzień planowanych zawodów. 

26. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie 

dostępny w biurze zawodów. 
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27. Parking dostępny dla uczestników będzie znajdował się na terenie zakładów „Dell”. Wjazd na parking będzie możliwy od 

godz. 07.30 do godz. 11.30. Ze względu na przebieg trasy w otoczeniu parkingu, wyjazd z niego będzie możliwy od 

godz. 16.30. 
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Załącznik numer 1 do regulaminu III Łódzkiego Maratonu Rolkowego 

 

Miejscowość ...................................................., dnia ............................................ 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO 

„III Łódzki Maraton Rolkowy” 

 

 

Imię i nazwisko .........................................................................................................  nr startowy ................................ 

 

Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym seria ...................... nr ......................................................, 

upoważniam Panią/Pana ........................................................................................................... legitymującą/ego się 

dowodem osobistym seria ......................nr ......................................................, do odbioru pakietu startowego na „III Łódzki 

Maraton Rolkowy” w Łodzi. 

 

       .................................................................. 

         ( czytelny podpis osoby ) 

 

 

 

 


