
II NOCNY POŁMARATON PIEKARY ŚLĄSKIE 

ORAZ 

II NOCNA DYCHA 

 
I. ORGANIZATORZY  

1. Stowarzyszenie Szturm  
2. MOSiR Piekary Śląskie  

 
II. Partnerzy  

1. Miasto Piekary Śląskie  
2. Radio Piekary  
3. ING 
4. Decathlon  
5. Kaufland  
6. Neco  

 
III. CEL  

1. Upowszechnienie zawodów biegowych jako wszechstronnej formy ruchu.  

2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta 
Piekary Śląskieoraz aglomeracji śląskiej, jak i osób zainteresowanych spoza wymienionego 
obszaru.  

 
IV. TERMIN I MIEJSCE  

1. II Nocny Półmaraton Piekary Śląskie odbędzie się w dniu 14.07.2018 r.  

2. II Nocna Dycha Piekary Śląskie odbędzie się w dniu 14.07.2018 r.  
3. Start oraz meta będzie znajdować się na stadionie MOSiRu przy ul. Olimpijskiej 3, Piekary 

Śląskie. 
 
 IV. PROGRAM IMPREZY  
 
Sobota 14.07.2018 r.  
12:00 Otwarcie biura zawodów – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych  
20:00 Zamknięcie biura zawodów  
20:00 Oficjalne otwarcie zawodów biegu nocnego  
20:30 Odprawa techniczna oraz weryfikacja zawodników(płyta stadionu)  
20:45 Oficjalna rozgrzewka przed zawodami 
21:00 Start na dystansie 21,095km (atest PZLA) 

21:15 Start na dystansie 10km  

21:20 Start zawodników Nordic Walking 

21:50 Przewidywany pierwszy uczestnik na mecie  
23:00 dekoracja zwycięzców biegów 
00:00 Losowanie nagród  
1:00 Zakończenie zawodów 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zawodów. W takim przypadku zawodnicy 

zostaną poinformowani o zmianach. 

  



V. DYSTANS I TRASA  
 

NOCNY POŁMARATON – ATEST PZLA 
Start – obiekt sportowy MOSiR ul. Olimpijska ul. Maczka do Jana Pawła II- skręt w lewo w ul.Jana Pawła II- ul. 
Jana Pawła II do skrętu w ul. Kamienną- ul. Kamienną do Wiosennej- ul. Wiosenną do ul. Józefskiej- ul. Józefską 
do ul. Tarnogórskiej- skręt w lewo w ul. Tarnogórską- ul. Bytomską do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II- ul. Jana 
Pawła II do Obwodnicy- od Obwodnicy powrót ul. Jana Pawła II do skrętu w ul. Kamienną- ul. Kamienną do 
Wiosennej- ul. Wiosenną do ul. Józefskiej- ul. Józefską do ul. Tarnogórskiej- skręt w lewo w ul. Tarnogórską- ul. 
Bytomską do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II- ul. Jana Pawła II do Obwodnicy od Obwodnicy powrót ul. Jana 
Pawła II do ul. Maczka- skręt w lewo w ul. Maczka Meta - MOSiR ul. Olimpijska 3 - Długość trasy wynosi 21 095 
metrów. 
  
NOCNA DYCHA  
Start – obiekt sportowy MOSiR ul. Olimpijska ul. Maczka do Jana Pawła II- skręt w lewo w ul.Jana Pawła II- ul. 

Jana Pawła II do skrętu w ul. Kamienną- ul. Kamienną do Wiosennej- ul. Wiosenną do ul. Józefskiej- ul. Józefską 

do ul. Tarnogórskiej- skręt w lewo w ul. Tarnogórską- ul. Bytomską do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II- ul. Jana 

Pawła II do Obwodnicy- od Obwodnicy powrót ul. Jana Pawła II do ul. Maczka- skręt w lewo w ul. Maczka Meta 

- MOSiR ul. Olimpijska 3 - Długość trasy wynosi ok. 10 500 metrów. 

VI. BIURO ZAWODÓW  
1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie MOSiRu przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach 

Śląskich.  

 
VII. TOALETY I PRZEBIERALNIE  

1. Toalety oraz przebieralnie usytuowane będą w okolicy startu i mety.  
 

VIII. POMIAR CZASU  
1. Elektroniczny pomiar czasu z pomiarem międzyczasów prowadzony przez firmę FOXTER-

SPORT . 
 

IX. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE  
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K16 warunek 

ukończenia 16 lat w dniu startu) - K (generalna kobiet):  

 K 16 (16-29 lat)  

 K 30 (30-39 lat)  

 K 40 (40-49 lat)  

 K 50+ (50 lat i więcej)  
 

2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M16 
warunek ukończenia 16 lat w dniu startu) - M (generalna mężczyzn):  

 M 16 (16-29 lat)  

 M 30 (30-39 lat)  

 M 40 (40-49 lat)  

 M 50 (50-59 lat)  

 M 60+ (60 lat i więcej)  
 

3. Kategoria osób niepełnosprawnych – osoby z niepełnosprawnością ruchową kończyn górnych 
i dolnych, porażenia, usztywnienia (łącznie kobiety i mężczyźni).  

 
Ze względu na trudność trasy, nawierzchnię i godziny nocne zawodów nie przewidujemy startu 

niepełnosprawnych na wózkach. 

  



X. NAGRODY  
1. Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategoriach generalnych 

otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody.  
2. Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategoriach wiekowych 

otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody.  
3. Każdy zawodnik, który weźmie udział w zawodach i dotrze na metę otrzyma okolicznościowy 

medal oraz ciepły posiłek.  
4. Każdy z zawodników bierze udział w losowaniu nagród po zakończonych zawodach.  

 
XI. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu ukończyły 18 lat                    
i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie 
potwierdzające start na własną odpowiedzialność.  

2. W zawodach dopuszcza się start osób, które najpóźniej w dniu startu ukończyły 16 lat              
i przedstawią oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o zgodzie na start w zawodach 
oraz przedstawią dokument ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość.  

 
XII. ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia do II NOCNY PÓŁMARATON PIEKARY ŚLĄSKIE oraz II NOCNA DYCHA będą 
przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się 
do panelu zawodnika, na stronach: mosir.piekary.pl, foxter-sport.pl, szturm.org oraz w biurze 
zawodów w dniu biegu – tylko w przypadku nie osiągnięcia limitu opłaconych zawodników    
w wyniku zapisów internetowych. 

2. Oficjalne wpisanie zawodnika na listę startową oraz nadanie numeru startowego następuje 
według kolejności odnotowania wpłat na koncie – płatność możliwa tylko przez stronę 
www.foxter-sport.pl po zalogowaniu się do panelu użytkownika. 

3. Tylko opłaceni zawodnicy będą mieli prawo wystartowania w zawodach. Zapisy internetowe 
trwają aż do osiągnięcia przewidywanego limitu zawodników opłaconych lub do momentu 
decyzji Organizatora o zamknięciu zapisów. Zgłoszenia w dniu zawodów będą możliwe tylko 
w przypadku nie zapełnienia list startowych poprzez zapisy internetowe. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania możliwości startu w ramach puli pakietów 
organizatorskich.  

 
XIII. WPISOWE  

1. W zawodach II NOCNY BIEG PÓŁMARATON PIEKARY ŚLĄSKIE obowiązują opłaty w wysokości:  

 50,00 PLN płatne do 31 marca 2018 

 55,00 PLN płatne do 30 kwietnia 2018  

 60,00 PLN płatne do 31 maja 2018 

 69,00 PLN płatne do 30 czerwca 2018  

 69,00 PLN płatne do 12 lipca 2018 (pakiet startowy bez gadżetu)  

 80,00 PLN w dniu zawodów 14.07.2018 (pakiet startowy bez gadżetu)  
 
Pakiet startowy zawiera: gadżet od organizatora, nr startowy z chipem, bon na posiłek, upominki od 
sponsorów. 
 

2. W zawodach II NOCNA DYCHA obowiązują opłaty w wysokości:  

 45,00 PLN płatne do 31 marca 2018  

 50,00 PLN płatne do 31 maja 2018  

 55,00 PLN płatne do 30 czerwca 2018  

 55,00 PLN płatne do 12 lipca 2018 (pakiet startowy bez gadżetu)  

 70,00 PLN W dniu zawodów 14.07.2018 (pakiet startowy bez gadżetu)  
 
Pakiet startowy zawiera: gadżet od organizatora, nr startowy z chipem, bon na posiłek, upominki od 
sponsorów.  
 

http://www.foxter-sport.pl/


3. Wpłaty dokonywane poprzez przelewy internetowe do dnia 12.07.2018 r. oraz gotówką               
w dniu zawodów tylko w przypadku nie zapełnienia list startowych podczas zapisów 
internetowych. 

4. Jeśli zawodnik lub zawodniczka nie ma możliwości udziału w biegu to Organizator dopuszcza 
przepisanie pakietu startowego za dopłatą 10 zł na inną osobę najpóźniej do dnia           
30.06.2018 r.  

 
XIV. DEPOZYT  

1. Organizator zapewnia dezpozyt w okolicy startu biegu.  

2. Uczestnik pozostawia rzeczy w depozyie na własną odpowiedzialność.  

3. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich 
dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać 
tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru 
startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną 
osobę.  

4. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.  
 
XV. WYNIKI  

1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów mosir.piekary.pl,  
www.foxter-sport.pl oraz www.szturm.org 

 
XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Dane osobowe uczestników II NOCNY PÓŁMARATON PIEKARY ŚLĄSKIE i II NOCNA DYCHA 
będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, 
wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.  

2. Dane osobowe uczestników II NOCNY PÓŁMARATON PIEKARY ŚLĄSKIE i II NOCNA DYCHA 
będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 
Administratorem danych osobowych jest Foxter.  

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku                      
z udziałem w Nocnym biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz       
z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub 
rozpowszechniany będzie projekt.  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 

ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w nocnym biegu 
Piekary śląskie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego 
formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych 
przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych 
imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne                   
i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. 
U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to 
zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.  

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte                      
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą 
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym 
osobom trzecim.  

 
XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z II NOCNY PÓŁMARATON PIEKARY ŚLĄSKIE i II 
NOCNA DYCHA należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres: Stowarzyszenie 
Szturm ul. Długosza 58 Piekary Śląskie 41-947 z dopiskiem „II NOCNY PÓŁMARATON PIEKARY 
ŚLĄSKIE i II NOCNA DYCHA – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 
przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla 
pocztowego).  

http://mosir.piekary/
http://www.szturm.org/


2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie 
będą rozpatrywane.  

3. Reklamacje dotyczące II NOCNY PÓŁMARATON PIEKARY ŚLĄSKIE i II NOCNA DYCHA 
rozpatrywane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.  

4. Decyzja w sprawie reklamacji dotyczących II NOCNY PÓŁMARATON PIEKARY ŚLĄSKIE i II 
NOCNA DYCHA będzie ostateczna.  

 
XVIII. UWAGI KOŃCOWE  

1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 11.07.2018 r. o godz. 23:59 lub                           
w przypadku wyczerpania limitu 1300 opłaconych uczestników.  

2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.  
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, gadżet od 

organizatorów, bon na posiłek regeneracyjny, gadżety okolicznościowe.  
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator nie ubezpiecza uczestników od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostawiając tą kwestię w gestii uczestników.  
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.  
6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii 

wręczenia nagród.  
7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.  
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  
9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, 

ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania 
imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.  

10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym oraz pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat                         
o charakterze majątkowym. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do rywalizacji każdy 
zawodnik we własnym zakresie przebadał swoje zdrowie na brak przeciwskazań do udziału w 
zawodach biegowych.  

11. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik zobowiązany jest do 
niezwłocznego poinformowania Organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić 
można sędziom lub obsłudze tras, a następnie obowiązkowo w Biurze Zawodów. Wymóg ten 
podyktowany jest względami bezpieczeństwa.  

12. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów są ostateczne i niezmienne  
13. Limit czasowy na ukończenie obydwu biegów wynosi 3:00h.  
14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady          

z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także             
w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.  

15. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane                                     
z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 
wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. 
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.  
 

XIX. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNKÓW IMPREZY  
1. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów, zawodnik zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania Organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić 
można sędziom lub obsłudze tras, a następnie obowiązkowo w Biurze Zawodów.  

2. Zawodnicy, którzy zrezygnowali z rywalizacji, zobowiązani są poinformować obsługę trasy             
o wszelkich odstępstwach od normy, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pozostałych 
zawodników.  

3. Widzowie i osoby postronne, nie biorące udziału w zawodach, zobowiązane są 
bezwzględnego stosowania się do zmienionej organizacji ruchu oraz do dyspozycji 
kierujących ruchem oraz obsługi trasy.  

4. Osoby wjeżdżające i wyjeżdżające z posesji zobowiązane są do zachowania szczególnej 
ostrożności i do stosowania się do wskazówek obsługi trasy.  



5. Ruch pieszy przez śluzy (przecięcie się tras zawodników i widzów 
i mety na stadionie mosiru, odbywać się może tylko i wyłącznie za zgodą i pod kierunkiem 
obsługi trasy, kierującej ruchem. 

6. Ruch pieszy i kołow
w tymczasowej organizacji ruchu. 

7. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące organizacji ruchu zgłaszać należy do dyrektora 
zawodów Dawida Leszczyńskiego, Biura Zawodów lub biura administracji b

8. Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym i zamkniętym ruchu drogowym. 

9. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety przy 
jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu 
decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu 
kaucja nie podlega zwrotowi. 

10. Na trasie będą ustawione 2 punkty z wodą na trasie Nocnego Półmaratonu oraz 1 punkt 
z wodą na trasie Nocnej Dychy. W przypadku sp
Organizator przewiduje zwiększenie ilości punktów odżywczych na obu dystansach.

11. Organizator zapewnia pomoc medyczną. 

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone rzeczy zawodników. 

13. Ostateczne interpretacje Regulaminu należą do organizatorów. 
14. Wszelkie pytania, wątpliwości i zastrzeżenia prosimy kierować na adres mailowy: 

kontakt@szturm.org
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Inf

o zmianach w Regulaminie pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone                    
w osobnym komunikacie.

 
 
Organizatorzy:  
Dyrektor biegu – Dawid Leszczyński 
Administracja biegu – Magdalena Parzoch 
Kierownik trasy – Jarosław Kuciewicz 
Biuro zawodów – Beata Nykiel  
 
 

 

Ruch pieszy przez śluzy (przecięcie się tras zawodników i widzów - pieszych) w miejscu startu 
i mety na stadionie mosiru, odbywać się może tylko i wyłącznie za zgodą i pod kierunkiem 
obsługi trasy, kierującej ruchem.  

Ruch pieszy i kołowy w miejscu zawodów, odbywać się może zgodnie z zasadami określonymi 
w tymczasowej organizacji ruchu.  

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące organizacji ruchu zgłaszać należy do dyrektora 
zawodów Dawida Leszczyńskiego, Biura Zawodów lub biura administracji b

Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym i zamkniętym ruchu drogowym. 

Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety przy 
jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu 

cyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu 
kaucja nie podlega zwrotowi.  

Na trasie będą ustawione 2 punkty z wodą na trasie Nocnego Półmaratonu oraz 1 punkt 
z wodą na trasie Nocnej Dychy. W przypadku specyficznych warunków pogodowych 
Organizator przewiduje zwiększenie ilości punktów odżywczych na obu dystansach.

Organizator zapewnia pomoc medyczną.  

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone rzeczy zawodników. 

rpretacje Regulaminu należą do organizatorów.  
Wszelkie pytania, wątpliwości i zastrzeżenia prosimy kierować na adres mailowy: 
kontakt@szturm.org. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Inf
o zmianach w Regulaminie pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone                    
w osobnym komunikacie. 

Dawid Leszczyński  
Magdalena Parzoch  

Jarosław Kuciewicz  

 

pieszych) w miejscu startu 
i mety na stadionie mosiru, odbywać się może tylko i wyłącznie za zgodą i pod kierunkiem 

y w miejscu zawodów, odbywać się może zgodnie z zasadami określonymi 

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące organizacji ruchu zgłaszać należy do dyrektora 
zawodów Dawida Leszczyńskiego, Biura Zawodów lub biura administracji biegu.  

Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym i zamkniętym ruchu drogowym.  

Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety przy 
jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - 

cyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu 

Na trasie będą ustawione 2 punkty z wodą na trasie Nocnego Półmaratonu oraz 1 punkt               
ecyficznych warunków pogodowych 

Organizator przewiduje zwiększenie ilości punktów odżywczych na obu dystansach. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone rzeczy zawodników.  

Wszelkie pytania, wątpliwości i zastrzeżenia prosimy kierować na adres mailowy: 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje                    
o zmianach w Regulaminie pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone                    

mailto:kontakt@szturm.org

