
 

 

 

 

VI Mistrzostwa Polski Pracowników TOYOTA              

     w Półmaratonie i Biegu Po Zdrowie 

 

Uczestników Mistrzostw Polski Pracowników Toyota w Półmaratonie                                                                                     

i Biegu Po Zdrowie obowiązuje Regulamin „XXIII TOYOTA EKO Półmaraton Wałbrzych". 

 

I. Cel 

•  Popularyzacja biegania wśród pracowników TOYOTY, jako najprostszej formy ruchu 

•  Integracja środowiska pracowników 

•  Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Polski Pracowników TOYOTA w Półmaratonie i  Biegu Po Zdrowie 

 

II. Organizator 

• Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA- ZDRÓJ” Spółka z o.o. , ul. Ratuszowa 6,                            

58-304 Wałbrzych 

 

III. Patronat honorowy 

•  Prezydent Miasta Wałbrzycha - dr Roman Szełemej 

 

IV. Termin 

• 3 wrzesień 2023 r. Start Półmaratonu i Biegu Po Zdrowie godz. 10:00 

V. Zgłoszenia 

1. W VI Mistrzostwach Polski Pracowników TOYOTA w Półmaratonie i Biegu Po Zdrowie mogą wystartować 

pracownicy zakładów, jednostek logistycznych, finansowych oraz sprzedażowych TOYOTA i LEXUS, 

którzy są zwolnieni z opłaty startowej. 

2. Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Półmaratonu: 

www.polmaraton.walbrzych.pl W zakładce „Klasyfikacja Pracowników Toyota” należy wybrać opcję: 

„Tak, jestem pracownikiem Toyoty”. 

3. W przeddzień i w dniu zawodów zgłoszenia i odbioru pakietów można dokonywać w Biurze Zawodów -               

Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA - ZDRÓJ”, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych tel. 

74 660 93 02, e-mail: biuro.polmaraton@aqua-zdroj.pl, strona: www.polmaraton.walbrzych.pl 

Organizator dopuszcza możliwość utworzenia dodatkowej lokalizacji Biura Zawodów                                             

z zastrzeżeniem pkt II Regulaminu. Biuro Zawodów czynne: w sobotę 2 września 2023 r. 16:00-20:00 

oraz w niedzielę 3 września 2023 r. w godz. 7:00-9:00.  

4. Odbiór pakietów dla pracowników TOYOTA odbędzie się przy wyznaczonym stanowisku. 
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5. Wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia w Mistrzostwach Polski Pracowników TOYOTA w Półmaratonie                  

i Biegu Po Zdrowie, muszą potwierdzić swoje zgłoszenie i przynależność do kategorii pracowników 

zakładów oraz jednostek logistycznych, finansowych i sprzedażowych TOYOTA lub LEXUS poprzez 

okazanie karty pracowniczej lub zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionego przez pracodawcę w 

trakcie odbioru pakietu startowego. 

6. UWAGA! W przy W przypadku braku dokumentu określonego w punkcie wyżej pracownik Toyoty będzie 

przeniesiony przez organizatorów do kategorii ogólnej oraz będzie musiał opłacić w biurze zawodów 

opłatę startową przewidzianą w regulaminie ogólnym.                     

7. Zgłoszenie udziału w „VI Mistrzostwach Polski Pracowników Toyota w Półmaratonie i Biegu po Zdrowie” 

będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem „XXIII 

TOYOTA EKO Półmaraton Wałbrzych" i zobowiązanie się do ich przestrzegania oraz będzie stanowić 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszych 

Regulaminów przez organizatorów. 

8. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.polmaraton.walbrzych.pl oraz w siedzibie WCSR 

„AQUA- ZDRÓJ”, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych. 

 

VI. Klasyfikacja i nagrody 

1. Klasyfikacja generalna Mistrzostw Polski Pracowników TOYOTA w Półmaratonie i Biegu po Zdrowie 

obejmuje dwie kategorie: kobiet i mężczyzn. 

2. W obu kategoriach kobiet i mężczyzn,  dla trzech pierwszych miejsc przewidziano puchary.  

3. Klasyfikacja drużynowa w Półmaratonie, gdzie każdą drużynę stanowi kolejnych czterech najlepszych 

zawodników z danej drużyny bez względu na płeć i wiek, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy 

drużyny przy zgłoszeniu. O kolejności decyduje najniższa suma czasów. 

4. Organizator zapewnia pamiątkowe medale wszystkim uczestnikom Mistrzostw Polski Pracowników 

TOYOTA w Półmaratonie i Biegu po Zdrowie. 

VII. Kontakt: 

Dyrektor biegu: Krzysztof Grajek, e-mail: k.grajek@aqua-zdroj.pl  
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