
VII Międzynarodowe Mistrzostwa Pracowników Zakładów Faurecia  

w Półmaratonie i Biegu na 10,5km 
Uczestników Międzynarodowych Mistrzostw Pracowników Zakładów Faurecia w 

Półmaratonie i biegu na 10,5km obowiązuje regulamin „XIX TOYOTA Półmaraton 

Wałbrzych”  

 

1. Cel 

 popularyzacja biegania wśród pracowników Faurecia, jako najprostszej formy 

ruchu 

 integracja środowiska pracowników, 

 wyłonienie Międzynarodowego Mistrza i Mistrzyni Pracowników Zakładów Faurecia w 

Półmaratonie i Biegu na 10,5km 

2. Organizator 

 Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6,  

 Faurecia Wałbrzych SA – Zakład Struktur 

3. Patronat honorowy 

 Czterokrotny Mistrz Olimpijski - Robert Korzeniowski 

 Prezydent Miasta Wałbrzycha – dr Roman Szełemej 

4. Termin i miejsce 

19 sierpnia 2018 r. Start wspólny półmaratonu i Biegu Po Zdrowie - godz. 11.00. 
 
5. Zgłoszenia 

 Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Półmaratonu: 
www.polmaraton.walbrzych.pl. W przeddzień i w dniu zawodów zgłoszenia i odbiór 
pakietów w biurze zawodów na Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1. Biuro 
czynne: w sobotę 18 sierpnia od 16:00-20:00 i w niedzielę 19 sierpnia od 7:00-10:00 

 Zgłoszenie udziału w XIX TOYOTA Półmaraton Wałbrzych będzie rozumiane, jako 
zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego 
przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez 
organizatorów. 

 Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie  www.polmaraton.walbrzych.pl oraz w 
siedzibie WCSiR Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6 

 Wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia w Międzynarodowych Mistrzostwach 
Pracowników Zakładów Faurecia w Półmaratonie i biegu na 10,5km, muszą 
potwierdzić swoje zgłoszenie i przynależność kategorii pracowników zakładów 
FAURECIA, poprzez zaświadczenie z działu kadr o zatrudnieniu lub okazać 
legitymacje pracowniczą, w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego.  

 Pracownicy FAURECIA sa zwolnieni z opłat za wpisowe. 

 W celu nabycia pamiątkowej koszulki należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 

35zł  przelewem (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika, rozmiar 

koszulki, miasto oraz numer startowy jeśli jest przyznany do dnia 19 lipca 2018 roku. 

Po tym terminie koszt zakupu koszulki wynosi 50 zł (o ile będą dostępna). 

 

6. Klasyfikacja i nagrody 

 Klasyfikacja generalna Międzynarodowych Mistrzostw Pracowników Zakładów 

Faurecia w Półmaratonie i biegu na 10,5km, obejmuje dwie kategorie: kobiet i 

mężczyzn. 

 W obu kategoriach dla pięciu pierwszych miejsc przewidziano, nagrody rzeczowe 

oraz statuetki dla trzech pierwszych pań i panów. 

 Klasyfikacja drużynowa, gdzie każdą drużynę stanowi kolejnych czterech najlepszych 
zawodników z danego zakładu bez względu na płeć i wiek, pod warunkiem wpisania 
jednobrzmiącej nazwy klubu przy zgłoszeniu. O kolejności decyduje najniższa suma 
czasów. 

http://www.polmaraton.walbrzych.pl/
http://www.polmaraton.walbrzych.pl/


 Organizator zapewnia pamiątkowe medale wszystkim uczestnikom 

Międzynarodowych Mistrzostw Pracowników Zakładów Faurecia w Półmaratonie i 

biegu na 10,5km. 

 

7. Kontakt: 

Dyrektor biegu - Mariusz Gawlik, tel. 609-480-038  e-mail: prezes@aqua-zdroj.pl 
 

mailto:prezes@aqua-zdroj.pl

