
ZKUS MARATON KUKS 

Zapraszamy wszystkich serdecznie na drugą edycję biegowego święta o nazwie ZKUS MARATON KUKS . 

W sobotę,  22 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00 wystartuje z dziedzińca szpitalu KUKS druga edycja krosowego maratonu, wiodącego 
malowniczymi terenami Podkarkonoszy (część Pogórza Karkonoskiego). Nowością tej drugiej edycji będą, w porównaniu z rokiem 2016,  
dodatkowe trasy biegów: na dystansie 10 km oraz coś dla ultramaratończyków… delikatne 65 km, z pozytywnym przewyższeniem 1603 m 
(start tego biegu o godz. 8:00). Trasy maratonu i półmaratonu pozostają bez zmian, w stosunku do pierwszej edycji.  

Wszystkie drogi prowadzą na Kuks. Przybywajcie, by przebiec się po terenach okazałego, barokowego kompleksu, dawnego uzdrowiska i 
szpitalu. 

Trasa maratonu prowadzi z dziedzińca Hospitalu Kuks, a następnie szlakiem dydaktycznym wokół szopki Brauna (Braunuv Betlem) - jest to 
najlepszy przykład czeskiego baroku. Dalej biegacze pobiegną szlakiem turystycznym na Zvičinu - najwyższą górę terenów zwanych 
Podkrkonoší. Stamtąd można podziwiać panoramy Karkonoszy, Gór Izerskich i Gór Orlickich. W drodze powrotnej mijamy Lázně pod 
Zvičinou - miejsce pielgrzymkowe i dawne uzdrowisko ze źródłem mariańskim i niesamowitym widokiem na Karkonosze. Przez miejscowość 
Bílá Třemešná docieramy do zapory na Łabie ”Les Království”, która w roku 1964 uznana została za zabytek techniki. Z daleka wygląda jak 
zamek, a kamienne wieżyczki przypominają bajkowe budowle (uznawana jest za najładniejszą czeską zaporę).  

Przez zaporę przebiegniemy dwukrotnie (tam i z powrotem) i skierujemy się w stronę miasta czeskich królowych - Dvur Králové nad Labem. 
Następnie przez miejscowość Žireč docieramy do Drogi Krzyżowej XXI wieku (Křížová cesta 21. Století), która jest zwieńczeniem marzeń 
hrabiego Šporka, by wybudować tu Kalwarię wypełnioną rzeźbami współczesnych  rzeźbiarzy. Stało się to po 300 latach od jego zamysłów. 
W miejscowości Stanovice mijamy młyn majątku Šporkův i po dydaktycznej ścieżce wracamy do Kuksu. Na trasie maratonu będziecie mogli 
nacieszyć się do syta krajobrazami pagórkowatej okolicy, rozległej doliny, skąpanych w słońcu (miejmy nadzieję) wzgórz, widokiem źródeł, 
strumieni, stawów oraz wielu zabytków i miejsc owianych legendami...  

Ultramaratończycy pobiegną na dystansie 65 km, z przewyższeniem 1603 m. Do szczytu góry Zvičina trasa jest taka sama jak maratonu, a 
dopiero tam obie trasy się rozdzielą, by ponownie spotkać się na koronie zapory ”Les Království”. Trasa ultramaratonu ze szczytu Zvičiny 
prowadzi w kierunku zamku Pecka, lasem sosnowym do miejscowości Borovnicka, następnie przez miejscowości Mostek, Debrné, na drugą 
stronę rzeki Łaby, skąd pobiegniecie wzdłuż jej brzegu, aż do zapory ”Les Království”. Od tego miejsca, aż do mety, trasa ponownie pokrywa 
się z trasą maratonu.  

Trasa półmaratonu poprowadzi przez wspaniałe pątnicze miejsca w okolicach Hospitalu Kuks, odwiedzi Braunův betlém i z powrotem do 
Kuksu powróci przez Kalwarię XXI wieku. 

”Dziesiątka” poprowadzi przez  Braunův betlém i do Kuksu powróci przez Kalwarię XXI wieku. 

Braunův Betlém 
Są tu wszyscy, których znacie: Jezusek, Maria, osiołek z krówką, Trzej Królowie i rząd pustelników. Trochę większe niż byście się spodziewali 
i mistrzowsko wyrzeźbione w piaskowcowych skałach. To wspaniałe dzieło czeskiego baroku, stworzone przez geniusza dłuta, Matyáša 
Brauna, w lesie pod gołym niebem. 

Křížová cesta 21. století (Kalwaria XXI wieku) 
Tworzy ją 15 rzeźb, które przedstawiają historię nadziei i cierpienia człowieka. 
Każdy z nas, w swoim życiu ma swoją własną drogę krzyżową i bez nadziei, nikt sobie na niej nie poradzi. 

 

Wszystkie trasy mają start i metę bezpośrednio na dziedzińcu Hospitalu Kuks. 

Nowością na rok 2017 jest ponadto rywalizacja drużynowa, na każdym z dystansów (za wyjątkiem biegów dla dzieci). 

W rywalizacji tej mogą wziąć udział drużyny dwuosobowe lub czteroosobowe.  

Nie braknie również rywalizacji wśród dzieci, dla których przygotowane będą trasy w obrębie ogrodów ziołowych Hospitalu Kuks. Starsze 
dzieci wystartują na trasie dokoła szpitalu, na dystansie 1,15 km. Dla młodszych będzie kilka krótszych dystansów.  

Dla zapisanych zawodników, przygotowane będą darmowe masaże, mieszczące się w bazie zawodów. 

Regulamin biegów: 

Termin: 22 kwietnia 2017 (sobota) 

Miejsce: Hospital Kuks, Kuks 544 43 

Trasy: 

65 km / 42 km / 21 km / 

Trasy poprowadzone są po szlakach turystycznych, o różnorodnej nawierzchni (asfalt, utwardzone drogi leśne i 

ścieżki). Niektóre odcinki trasy prowadzą po drogach publicznych klasy II i III. Bieg odbywa się przy otwartym ruchu 

drogowym, dlatego ostrzegamy zawodników, by poruszali się po nich zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  



10 km / Biegi dla dzieci W miejscach, gdzie zawodnicy będą przebiegać przez ulice, będą znaki ostrzegawcze. W tych miejscach prosimy  

o zachowanie szczególnej ostrożności 

Limit czasu: Ultramaraton - 12 godzin, Maraton - 7 godzin, Półmaraton - 4 godziny, 10 km - 2 godziny. 

Start biegów:  
Start biegów na poszczególnych dystansach będzie odbywał się w odstępach czasowych, według następującej 

kolejności: Ultramaraton, Maraton, Półmaraton i bieg na 10 km 

Limit zgłoszeń:  1500 zawodników (łącznie na wszystkich dystansach) 

Trasa Ultra 65km Trasa będzie opublikowana najpóźniej miesiąc przed startem biegu 

Trasa Maraton 42km http://www.cykloserver.cz/f/d51f194317/ asfalt 43%, drogi leśne 57%, całkowite przewyższenie 950 m 

Trasa Półmaraton 21km http://www.cykloserver.cz/f/b668194313/ asfalt 31%, drogi leśne 69%, całkowite przewyższenie 387 m 

Trasa "Desítka" - 10km http://www.cykloserver.cz/f/2d36199074/  

Trasa 1150m biegi dzieci 

w kategoriach E/D 
http://www.cykloserver.cz/f/788f199505/  

Biegi dzieci - pozostałe 

kategorie 
na terenie ogrodu ziołowego Hospitalu Kuks 

Opłaty startowe: 

Ultramaraton - 65 km 590,- Kč 

Maraton - 42 km 490,- Kč 

Półmaraton - 21 km 390,- Kč 

Desitka - 10 km 290,- Kč 

Biegi dla dzieci 30,- Kč 

Przy zapisach można dodatkowo zamówić: 
Sportową torbę na plecy #RACE FOR FUN - 150,-Kč 

opcjonalne kolory: biały, czarny, niebieski, różowy 

Silikonową opaskę na nadgarstek - "ZKUS MARATON KUKS“ - 30,-Kč 

Opłata startowa za Ultramaraton, Maraton, Półmaraton, bieg na 10 km obejmuje:  

 Numer startowy (przy opłaceniu startu do 7 kwietnia 2017 numery będą imienne) 

 Pamiątkowe medale z motywem biegu (gwarantowane przy opłaceniu startu do 7 kwietnia 2017) 

 Piernik wyrabiany z tradycją od 1820 r. przez cukiernię Erben z Miletina 

 Wyżywienie po biegu, w strefie gastronomicznej, w sąsiedztwie dziedzińca (obejmuje ciepły posiłek i napój do wyboru, izotonik, 
wodę, owoce) 

 Punkty odżywcze na trasie (izotonik, woda, owoce, sól) 

 Dostęp do zaplecza bazy zawodów (stoiska partnerów i sponsorów zawodów, szatnie, depozyt, toalety) 

 Stoisko masażu, bezpośrednio w centrum zawodów 

 Elektroniczny pomiar czasu 

 Wyświetlanie końcowych wyników online na miejscu 

 SMS po biegu z uzyskanym czasem (przy rejestracji należy podać numer z kodem międzynarodowym +48) 

 Organizację biegu 

 Zabezpieczenie biegu pod kątem służby zdrowia i ratownictwa 

 Część opłaty startowej będzie przeznaczone na poczet renowacji kompleksu Kuks i gminy Kuks 

http://www.cykloserver.cz/f/d51f194317/
http://www.cykloserver.cz/f/b668194313/
http://www.cykloserver.cz/f/2d36199074/
http://www.cykloserver.cz/f/788f199505/


Opłata startowa do biegów dla dzieci obejmuje:  

 Numer startowy (przy opłaceniu startu do 7 kwietnia 2017 numery będą imienne) 

 Najmłodsi w kategoriach: "Bobíci" i "Bobice" startują za darmo, bez numerów startowych 

 Organizację biegu 

 Zabezpieczenie biegu pod kątem służby zdrowia i ratownictwa 

 Drobny upominek 

Zapisy i opłata startowa: 
Dla tras Ultramaratonu, Maratonu, Półmaratonu i biegu na 10 km ustalona dolna granica wieku to 18 lat. Na indywidualne wyjątki (tzn. 
uczestnicy poniżej 18 lat) zezwolić może wyłącznie organizator. 

Wszyscy nieletni zawodnicy (poniżej 18 lat), którzy uzyskają zgodę na start, biegną na odpowiedzialność swoich rodziców lub dorosłych 
opiekunów. Zaleca się ponadto, by w zawodach biegli w towarzystwie tychże osób, na całym dystansie. 

Nieletni zawodnicy zobowiązani są przedstawić wypełnione i podpisane przez swojego opiekuna oświadczenie, które należy ściągnąć ze 

strony zawodów (zakładka: ,,Ke stažení“):  

http://www.rungorun.cz/wp-content/uploads/2015/11/cestne-prohlaseni-Zkus-maraton-Kuks-2017.pdf 

Bez złożenia oświadczenia, przy rejestracji, w miejscu zawodów, zawodnik nieletni nie zostanie dopuszczony do startu. 

Do biegu zarejestrować się można wypełniając formularz online: 
http://sport-reg.cz/registrace?zavod=354 
A następnie wpłacić odpowiednią kwotę startowego na konto bankowe: 
Fio banka, a.s., 
číslo účtu (numer konta): 606607608/2010 

Zapisy online zostaną zamknięte w środę, 19 kwietnia 2017, o godz. 20:00. 

Opłata musi być zaksięgowana do 5 dni pracujących od momentu rejestracji (najpóźniej do 20.04.2017). Inaczej rejestracja będzie 
automatycznie anulowana.  

W formularzu rejestracyjnym należy obowiązkowo wypełnić pole o nazwie „Váš nejlepší dosažený čas (10km, 21km, 42km, 65km)“ - czyli 
najlepszy czas na określonym dystansie (ewentualnie oczekiwany, w przypadku debiutu na tym dystansie). Wypełnić należy w formacie 
HH:MM. (godziny:minuty), 
Według tego będzie ustalane przypisanie zawodników do stref startowych. Wypełnienie błędne (w innym formacie, niż wskazane) będzie 
skutkowało automatycznym przypisaniem zawodnika do ostatniej strefy startowej. 

W formularzu rejestracyjnym należy także wypełnić pole o nazwie „Způsob dopravy na Kuks“ (środek transportu do Kuksu): pěšky (pieszo), 
auto, vlak (pociąg), linkový autobus (autobus). 

W formularzu rejestracyjnym należy także wypełnić pole o nazwie „Prohlídka Hospitalu Kuks“ (zwiedzanie Hospitalu Kuks). W dzień 
zawodów Hospital Kuks oferuje specjalną trasę zwiedzania dla zawodników, w cenie 100,-Kč. Kupon na zwiedzanie znajdzie się torbie z 
numerem startowym, a z nim będzie można zakupić bilet w kasie Hospitalu. 

Zapisy do biegów będą możliwe również na miejscu, w dzień zawodów (godz. 7:30-10:30), wyłącznie w przypadku wolnych miejsc (dla 
przypomnienia - limit 1500 osób). 

Przepisanie miejsca na innego zawodnika: 
Każdy zarejestrowany zawodnik, który opłacił startowe, może przepisać swoje miejsce na inną osobę. 
Do dnia 7 kwietnia 2017 można zrobić to bezpłatnie, natomiast od 8 kwietnia 2017 operacja przepisania miejsca wymagać będzie 
uiszczenia opłaty w wysokości 100,-Kč. 

Zmiana trasy jest przez cały czas bez opłaty dodatkowej. Jedynie, w przypadku chęci startu w biegu na dłuższym niż wybranym wcześniej 
dystansie, konieczne jest opłacenie różnicy w opłacie startowej.  
Zmian można dokonywać najpóźniej do 19 kwietnia 2017. 

Klasyfikacja (kategorie wiekowe) 

 ULTRAMARATON MARATON PÓŁMARATON 10 KM 

Mężczyźni 18-34 lat 18-34 lat 18-34 lat 18-34 lat 

http://www.rungorun.cz/wp-content/uploads/2015/11/cestne-prohlaseni-Zkus-maraton-Kuks-2017.pdf
http://www.rungorun.cz/wp-content/uploads/2015/11/cestne-prohlaseni-Zkus-maraton-Kuks-2017.pdf
http://sport-reg.cz/registrace?zavod=354


35-49 lat 35-49 lat 35-49 lat 35-49 lat 

50 lat i starsi 50 lat i starsi 50 lat i starsi 50 lat i starsi 

Kobiety 

18-34 lat 18-34 lat 18-34 lat 18-34 lat 

35-49 lat 35-49 lat 35-49 lat 35-49 lat 

50 lat i starsze 50 lat i starsze 50 lat i starsze 50 lat i starsze 

 

Kategorie biegów dziecięcych - odbywają się w obrębie szpitalnych ogrodów ziołowych 
 

"Bobíci" a "Bobice" (rocznik 2013 i młodsi) - bieg bez rywalizacji 

 

Dzieci A (roczniki 2011-2012) - 180m  bez podziału na płeć 

Dzieci B (roczniki 2008-2010) - 280m bez podziału na płeć 

Dzieci C (roczniki 2006-2007) - 280m bez podziału na płeć 

Dzieci D (roczniki 2004-2005) - 380m bez podziału na płeć 

Dzieci D (roczniki 2004-2005) - 1150m bez podziału na płeć 

Dzieci E (roczniki 2002-2003) - 380m bez podziału na płeć 

Dzieci E (roczniki 2002-2003) - 1150m bez podziału na płeć 

Biuro zawodów - rejestracja, odbiór numerów startowych: 
21 kwietnia 2017 (piątek) -  Centrum Informacji Turystycznej Kuks - 14:00-17:00 

22 kwietnia 2017 (sobota) - Dziedziniec Hospitalu Kuks (baza zawodów) - 7:00-10:30 

Program imprezy: 

07:00-10:30 Praca biura i rejestracja zawodników startujących na dystansach: Ultramaraton, Maraton, Półmaraton, 10 km 

07:30-09:15 Praca biura i rejestracja uczestników biegów dla dzieci 

08:00  Start Ultramaratonu 

09:15-10:30  Biegi dla dzieci  

11:00 Start Maratonu 

11:15 Start Półmaratonu 

11:30 Start biegu na 10 km 

11:45 Ogłoszenie wyników biegów dziecięcych 

14:30 Dekoracja najlepszych w biegu na 10 km 

15:00 Dekoracja najlepszych w półmaratonie 

15:30 Dekoracja najlepszych w maratonie 

16:00 Dekoracja najlepszych w ultramaratonie 



 

Na miejscu, przez cały dzień trwania imprezy, będą także dostępne punkty, w których będzie można: malować twarze, 

wypożyczać za darmo hulajnogi oraz testować buty biegowe marki La Sportiva.  

Klasyfikacja drużynowa: 
Nowością na rok 2017 jest rywalizacja drużynowa na każdym z dystansów (za wyjątkiem biegów dla dzieci). 

W rywalizacji tej mogą wziąć udział drużyny dwuosobowe lub czteroosobowe.  

Drużyny mogą być męskie, żeńskie i mieszane. Rywalizuje się tylko w jednej kategorii drużynowej na każdym dystansie, bez podziału na 
płeć, wiek. 
Warunkiem klasyfikacji drużyny jest to, aby wszyscy jej członkowie dobiegli do mety w ciągu 30 sekund od czasu przekroczenia linii mety 
przez pierwszego jej zawodnika. Chodzi zatem o zasadę "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego“ (A. Dumas) 
Drużyna jest klasyfikowana na liście wyników według czasu ostatniego zawodnika drużyny na linii mety . 
Każdy zawodnik z drużyny, będzie dodatkowo klasyfikowany, według swojego osiągniętego czasu, w klasyfikacjach indywidualnych.  
 
Każdy zawodnik z drużyny rejestruje się indywidualnie i opłaca startowe za siebie, obowiązujące na danym dystansie. Rejestracja drużyny 
następuje dopiero w dniu zawodów, w namiocie oznaczonym  „REGISTRACE TÝMŮ“. Tam podacie nazwę drużyny, ilość zawodników oraz 
dystans biegu, na którym będziecie rywalizować.  

Nagrody 
Najlepsza trójka w każdej kategorii wiekowej otrzyma nagrody rzeczowe. 

W przypadku, gdy w danej kategorii wystartuje mniej niż pięciu zawodników (zawodniczek), nagrodzone zostanie tylko pierwsze miejsce w 
tej kategorii. 

Obowiązkowe wyposażenie na trasie: 
telefon komórkowy 

mapa trasy biegu (otrzyma ją każdy w pakiecie startowym) 

Punkty odżywcze:  

Bieg na 10 km: 
na 4 km: woda, izotonik, sól 
meta: woda, izotonik, sól, owoce, ciastko 

Półmaraton: 
8,1 km: woda, izotonik, sól  
13,5 km: woda, izotonik, sól 
meta: woda, izotonik, sól, owoce, ciastko 

Maraton: 
4 km: woda, izotonik, sól 
14 km: woda, izotonik, sól, owoce, ciastko 

21 km: woda, izotonik, sól, owoce, ciastko  

27 km: woda, izotonik, sól, owoce, ciastko 

32 km: woda, izotonik, sól, owoce, ciastko 

38 km: woda, izotonik, sól 

meta: woda, izotonik, sól, owoce, ciastko 

Ultramaraton  

4 km: woda, izotonik, sól 

14 km: woda, izotonik, sól, owoce, ciastko 

pozostałe punkty odżywcze zostaną jeszcze ustalone 

Służby ratunkowe: 
Ratownicy będą obecni w obrębie miejsca startu i mety oraz na parkingu przy Hotelu pod Zvičinou. 

W razie potrzeby służby będą mobilne na całej trasie biegów. 

Zaplecze techniczne zawodów: 
Będzie ono przygotowane w obrębie dziedzińca Hospitalu Kuks, a będzie obejmować: stoiska partnerów i sponsorów zawodów, szatnie, 
depozyt, toalety, namioty przy których odbywać się będzie rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych, stoiska masażystów, 
baza gastronomiczna. 
Mapka orientacyjna bazy zawodów i rozmieszczenia poszczególnych punktów zaplecza technicznego: 
http://www.rungorun.cz/wp-content/uploads/2015/11/Mapa-are%C3%A1lu.png 

http://www.rungorun.cz/wp-content/uploads/2015/11/Mapa-are%C3%A1lu.png


Transport i parkingi: 

 Wszystkie pojazdy silnikowe będą kierowane na parking w miejscowości Kuks. Za parking pobierana będzie opłata 40 koron za 
samochód/dzień. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. Konieczne jest, by postępować zgodnie z zaleceniami 
organizatorów. Z parkingu na miejsce startu (na terenie Hospitalu Kuks) dojście spacerem zajmuje ok. 10 minut (nie ma 
możliwości się zgubić). 

 Dojazd pociągiem: w sobotę, 22 kwietnia 2017, wszystkie pociągi będą zatrzymywać się na stacji Kuks. Wyjątkowo tego dnia na 
stacji Kuks będą zatrzymywały się pociągi pospieszne (oznaczone "R"), a pociągi osobowe będą kursowały w powiększonych 
składach. To wszystko dla komfortowego podróżowania do miejsca zawodów. Hospital Kuks oddalony jest od dworca kolejowego, 
zaledwie 500 metrów! Zostaw zatem swój samochód w domu, przyjedź na zawody maratońskim ekspresem, skorzystaj z 
dogodnych usług narodowego przewoźnika ČD. 

Oznakowanie trasy: 
Wszystkie trasy będą oznakowane czerwono-białymi tasiemkami. 

W niejasnych miejscach i na skrzyżowaniach trasy biegu będą oznaczone strzałkami, wskazującymi kierunek biegu. Każdy dystans będzie 
miał przypisany inny kolor strzałek. 

Niektóre odcinki trasy prowadzą po drogach publicznych klasy II i III. Bieg odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, dlatego ostrzegamy 
zawodników, by poruszali się po nich zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

W miejscach, gdzie zawodnicy będą przebiegać przez ulice, będą znaki ostrzegawcze, a w niektórych miejscach dodatkowo służby 
organizatora. W tych miejscach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności  

Uwaga: trasa nie posiada atestu! 

Depozyt: 

Rzeczy, na czas biegu, można złożyć w depozycie (w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie Hospitalu Kuks)  
Zawodnicy, przy odbiorze numerów startowych, otrzymają etykietki z numerem startowym, które należy przywiązać do 
składanych w depozycie rzeczy (najlepiej w plecaku). Odbiór rzeczy z depozytu będzie możliwy dopiero po okazaniu Waszego 
numeru startowego. 

Zakwaterowanie - Kuks i najbliższe okolice: 
HOTEL POD ZVIČINOU 
UBYTOVÁNÍ V KUKSU 
ROUBENKA V KUKSU 
UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ KUKSU 
PENZION NA FAŘE 
PENZION ŠPORKŮV MLÝN 
TURISTICKÁ UBYTOVNA DVŮR KRÁLOVÉ N/L 
TURISTICKÁ UBYTOVNA DVŮR KRÁLOVÉ N/L II 

Obowiązki zawodnika: 

1. Udzielić pierwszej pomocy 
2. Posiadać kompletne obowiązkowe wyposażenie na trasie 
3. Nie wyrzucać śmieci i opakowań (poza miejscami wyznaczonymi, punktami odżywiania i bazą zawodów)  
4. Poruszać się wyłącznie wyznaczona trasą 
5. Cały czas mieć widoczny numer startowy, usytuowany na górnej warstwie odzieży, ewentualnie na plecaku 
6. Rywalizować w duchu fair play 
7. Bezwarunkowo przestrzegać instrukcji i postanowień organizatorów 

Postanowienia końcowe: 

Uczestnik poprzez rejestrację, uiszczenie opłaty startowej i przystąpienie do biegu, oświadcza że (wyraża zgodę na): 

 Jego uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność 

 Jego stan zdrowia jest dobry i spełnia wymagania regulaminowe zawodów  

 Jest psychicznie i fizycznie zdolny do udziału w zawodach, a w przypadku jakichkolwiek obrażeń, czy wypadku, nie będzie rościł od 
organizatora żadnej finansowej lub innej rekompensaty za szkody  

 Wszystkie materiały (zdjęcia i video) zrobione podczas imprezy mogą być użyte, bezpłatnie, przez organizatora do autopromocji 
zawodów 

 Ma świadomość, iż organizator, w trakcie trwania zawodów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na 
pozostawionych rzeczach uczestnika zawodów 

 Ma świadomość, iż organizator nie posiada żadnego ubezpieczenia za szkody wyrządzone przez uczestnika w związku z udziałem 
w zawodach 

 Został dokładnie poinformowany o przebiegu zawodów 

 Nie cierpi na żadną poważną chorobę 

http://www.hotelpodzvicinou.cz/index.php/cs/
http://www.revitalizacekuks.cz/ubytovani/
http://ubytovanikuks.cz/
http://www.e-chalupy.cz/vychodni_cechy/ubytovani/kuks/
http://www.penzionnafare.cz/
http://www.sporkuvmlyn.cz/
http://www.ssis.cz/ubytovani
http://www.zsstrz.cz/Turisticka-ubytovna/


 Zgłoszenie internetowe oraz uiszczenie opłaty startowej jest równoznaczne z podpisaniem zgłoszenia na papierze  

 Zawodnik powinien przestrzegać regulaminu i przepisów zawodów oraz trasy biegów.  

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe 

 Opłata startowa jest bezzwrotna 

 Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu startu biegów 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegów 

 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia zawodów, w sytuacji  w której może być zagrożone 
bezpieczeństwo zawodników (bez zwrotu opłaty startowej) 

 W przypadku odwołania zawodów, z powodu siły wyższej (huragan, pożar, powódź, itp.) opłaty startowe zostaną przeniesione na 
zawody w terminie zastępczym lub zwrócone na żądanie zawodnika (w wysokości 50 % - reszta przeznaczona zostanie na 
pokrycie kosztów związanych z organizacją zawodów)  

 Nieletni zawodnicy mogą startować wyłącznie po złożeniu przy rejestracji, na miejscu, oświadczenia wypełnionego i podpisanego 
przez prawnego opiekuna. Inaczej nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach. 

 Jeżeli zawodnik będzie zmuszony przedwcześnie przerwać bieg (zejść z trasy), zobowiązany jest poinformować o tym organizatora 
wysyłając wiadomość SMS z treścią w formacie ”numer startowy (na przykład 456) KONEC”  pod numer +420 777076055 

W przypadku biegów dla dzieci, pełną odpowiedzialność za dzieci ponosi ich prawny opiekun.  

 


