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I. ORGANIZATOR 
 
1. Organizatorem Sztafety na Stulecie Makabi Warszawa 1915-2015 jest 
Stowarzyszenie Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe Makabi Warszawa z 
siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 135/15, 02 – 570. 
 
 

II. PARTNERZY 
 
1. Partnerami Sztafety są Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Stowarzyszenie 
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. 
 
 

III. CELE 
 
1. Upamiętnienie 100. Rocznicy Powstania ŻTGS Makabi Warszawa. 
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
4. Promocja ŻTGS Makabi Warszawa. 
 
 

IV. TERMIN, MIEJSCE, GODZINA STARTU 
 
1. Sztafeta odbędzie się w dniu 25 października 2015 r. w Warszawie. 
2. Start i meta będą usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu Muzeum Polin.  
3. Start nastąpi w godzinie 13:00. Każdy uczestnik będzie wpuszczany na trasę 
pojedynczo. 
4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 50 metrów. 
 
 

http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#organizator
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#patronat
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#cele
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#termin
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#trasa
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#limit
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#zgloszenia
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#uczestnictwo
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#oplaty
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#pakiet
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#odbior
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#ochrona
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#postanowienia
http://aktywnawarszawa.waw.pl/bieg-niepodleglosci/regulamin#kontakt


V. TRASA, DYSTANS 
 
1. Trasa będzie przebiegać wokół budynku Muzeum Polin po wybrukowanej ścieżce oraz 
chodnikiem przylegającym do ulicy Lewartowskiego. Niedopuszczalne jest skracanie 
trasy biegu. 
2. Każdy Uczestnik ma do pokonania 1 okrążenie o długości 406 m.  
3. Każde okrążenie symbolizuje jeden rok istnienia ŻTGS Makabi Warszawa. 
4. Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje 
się przy starcie/mecie. 
5. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba oczekująca na 
przekazanie jej pałeczki. Osoby kończące swoją zmianę powinny bez zbędnej zwłoki 
opuścić strefę zmian. 
6. Ogłoszenie zakończenia sztafety i pamiątkowe zdjęcie przewidywane jest na godzinę 
16.00. 
 
 

VI. LIMIT  
 
1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 100 osób. 
2. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 15 min. 
3. Zawodnicy, którzy nie ukończą sztafety w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z 
trasy. 
4. Uczestnicy Sztafety winni stosować się do poleceń Organizatora, służb 
zabezpieczających trasę sztafety. 
5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne. 
 

VII. ZGŁOSZENIA 
 
1. Zgłoszeń - zapisów można dokonywać od dnia 14 października od godz. 0:01 drogą 
internetową na stronie www.makabiwarszawa.pl . 
2. Odbioru pakietów startowych dokonać można dnia 25 października br. w godzinach 
11:00 12:45. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie 
przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników sztafety. Pierwszeństwo udziału w 
sztafecie mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.  
4. Organizator, w przypadkach losowych /kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania 
pakietu startowego innemu uczestnikowi. 
 

VIII. UCZESTNICTWO 
 
1. Prawo uczestnictwa mają w sztafecie - osoby w wieku 8 lat / rocznik 2007/ i starsze; 
2. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę 
internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach 
przewidzianych w ramach imprezy. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa 
wraz ze zgodą do udziału w sztafecie” podpisanych przez rodzica lub prawnego 
opiekuna. Wzór tych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej 
www.makabiwarszawa.pl i w miasteczku biegowym.  
5. Uczestnicy zobowiązani są do startu w koszulkach przygotowanych przez 
Organizatora i przekazanych każdemu Uczestnikowi w pakiecie startowym, po 
dokonaniu przez Uczestnika formalnego zgłoszenia i opłaceniu opłaty startowej. 



Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających reprezentowaną 
organizację pod warunkiem, że elementy te nie będą zasłaniać numeru startowego i logo 
Makabi Warszawa. 
6. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą znajdować się w okolicy startu/mety w 
budynku Muzeum Polin. 
7. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie sztafety na 
rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami 
bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również 
korzystanie z kijków typu „nordic walking” oraz bieg z psem. 
 

IX. OPŁATY 
 
1. Opłata startowa za udział w sztafecie wynosi 20 zł. 
2. Opłata jest ustalona w oparciu o koszty jakie ponosi Organizator w związku z 
przygotowaniem pakietu startowego dla osób biorących udział w sztafecie. 
3. W związku z nie prowadzeniem działalności gospodarczej przez Organizatora, opłaty 
mogą mieć wyłącznie charakter darowizny. 
3. Wpłat darowizn można dokonywać  przelewem na konto nr 84 1140 2004 
0000 3102 7580 8990 Płatności należy dokonać w terminie 3 dni 
roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak wpłacenia 
darowizny od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu a 
zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Wpłat darowizn można 
dokonywać przelewem w dniach od 13 października do 23 października 
włącznie. W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy wpisać darowizna na 
rzecz sztafety oraz imię i nazwisko uczestnika. 
4. Dokonanie  wpłaty darowizny na rzecz sztafety oraz wysłanie 
zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
5. Informacja o zakończeniu zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników 
zostanie opublikowana na stronie. 
 

X. PAKIET STARTOWY 
 
1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do jego przypięcia 
i pamiątkową koszulkę techniczną, bilet wstępu na wystawę czasową Muzeum Polin, bon 
na ciepły posiłek i napój. 
 
 

XI. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH 
 
1. Obiór pakietów startowych rozpocznie się o godzinie 11:00 25 października na 
parkingu Muzeum Polin. 
2. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu 
dowodu osobistego, wypełnionej i podpisanej przez Uczestnika Deklaracji uczestnictwa, 
okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku 
odnotowania wpłaty na konto  SŻTGS Makabi Warszawa i zaznaczenia potwierdzenia 
tego faktu przez organizatora w wiadomości e-mail wysłanej do uczestników. 
3. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku 
osoba odbierająca powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika, przez niego 
wypełnioną i podpisaną.  
 
 

 



 
 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Dane osobowe uczestników Sztafety będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
imprez. 
2. Dane osobowe uczestników Sztafety będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2014.1182 z dnia 3 września 2014 roku). Administratorem danych osobowych jest 
Organizator. 
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku 
z udziałem w Sztafecie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z 
rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki 
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział 
w sztafecie. 
 
 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania sztafety. 
2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników 
Sztafety. 
3. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
4. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. 
Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.  
5. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator sztafety. 
 
 

XIV. KONTAKT 
 

Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 9.00 – 20.00/: 500 329 995, e-mail: 

sztafetamakabi@gmail.com; 

 

Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie 

www.facebook.pl/makabiwarszawa oraz www.makabiwarszawa.pl 

 

http://www.facebook.pl/makabiwarszawa
http://www.makabiwarszawa.pl/

