
II Mistrzostwa Polski Pracowników TOYOTY 

w Półmaratonie i Biegu na 10,5km 
Uczestników Mistrzostw Polski Pracowników Firmy TOYOTA w Półmaratonie i biegu na 

10,5km obowiązuje regulamin „XIX TOYOTA Półmaraton Wałbrzych”  

 

1. Cel 

 popularyzacja biegania wśród pracowników TOYOTY, jako najprostszej formy 

ruchu 

 integracja środowiska pracowników, 

 wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Polski Pracowników  TOYOTA w Półmaratonie i Biegu 

na 10,5km 

2. Organizator 

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

 Czterokrotny Mistrz Olimpijski - Robert Korzeniowski 

 Prezydent Miasta Wałbrzycha – dr Roman Szełemej 

4. Termin i miejsce 

5. 19 sierpnia 2018 r.Start wspólnypółmaratonu i Biegu Po Zdrowie - godz. 11.00. 
 

6. 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 WCSiRAqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6 

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

Opłata startowa płatna na konto WCS-R Aqua-Zdrój poprzez formularz zgłoszeniowy 
do dnia 16.08.2018 r. do godziny 24.00. 
Tytuł wpłaty: startowe Półmaraton 2018, oraz imię i nazwisko startującego. 
Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia (decyduje data wpływu 
na konto): 

 35 zł do 30.04.2018 + 35 zł koszulka techniczna półmaratonu 

 50 zł do 31.07.2018 + 35 zł koszulka techniczna półmaratonu 

 70 zł do 18.08.2018 + 35 zł koszulka techniczna półmaratonu 
 
Po 17 sierpnia opłata wynosi 100 zł i będzie można jej dokonać gotówką w 
biurze zawodów w przeddzień i w dniu imprezy (w przypadku wolnych 
numerów).  

 

7. Klasyfikacja i nagrody 

 Klasyfikacja generalna Mistrzostw Polski Pracowników Zakładów TOYOTA 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 pierwszych trzech pań i panów. 

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


 Organizator zapewnia pamiątkowe medale wszystkim uczestnikom Mistrzostw Polski 

Pracowników TOYOTY w Półmaratonie i biegu na 10,5km. 

 

8. Kontakt: 

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

 

mailto:prezes@aqua-zdroj.pl

