
REGULAMIN 
XIX NOWOROCZNY MARSZOBIEG „NIE JESTEŚ SAM”  

pod Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa 
 

1. Cel treningu: 
– wspólny trening i zachęta do zdrowego, czynnego spędzania wolnego czasu, 
– pomoc tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, 
– promocja najprostszej formy ruchu jaką jest marszobieg – „Ruch to zdrowie”. 

 
2. SPONSOR STRATEGICZNY: 

 
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 

 
3.  ORGANIZATOR: 

- Firma Sport Górski Jerzy Górski, 
Przy pomocy: 
- Centrum Sportowe „Głogowski Triathlon” ,  
- Gmina Miejska Głogów, 
- Miejskie Centrum Wspierania Rodziny. 

 
4. Współorganizator: 

– Fundacja Hospicjum Głogowskie, 
– Stowarzyszenie „SZANSA” i ludzie dobrej woli, 
– Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie, 
– STOWARZYSZENIE ROWEROWE "RED DEVILS GŁOGÓW". 

 
5. Termin i miejsce– 01.01.2022 r. Bulwar Nadodrzański, w godz.: od 11:30 do 13:50 

 
6. Trening prowadzić będą : Jerzy Górski, Bartek Woszczyński, Piotr Czyż, Roman Jarzyna. 
 
7. Trasa i Dystans 

– Start/meta Bulwar Nadodrzański 1km. 
 

8. Zgłoszenia będzie można dokonać  1 stycznia 2022 w  oznaczonych punktach (namioty)  na Bulwarze 
Nadodrzańskim w godz.: od 11:30 do 13:50 

 
9. Uczestnicy: 

W treningu uczestniczyć mogą  wszyscy chętni niezależnie od wieku , którzy przekażą kwotę minimum 20 

złotych na głogowskie hospicjum, w zamian otrzymają koszulkę uczestnictwa i obowiązujący numer 

startowy ( opaska na rękę), jednocześnie ten uczestnik nabędzie prawo udziału w losowaniu specjalnych 

nagród ufundowanych przez naszych sponsorów.  

 
10. Start Marszobiegu  godzina 14.00 

 
11. Około 14.15 losowanie nagród. 

 

UWAGA !  Liczba koszulek ograniczona.  

 



 
 

Wszystkie przeprowadzane przez nas treningi rekreacyjno - sportowe są zgodne  
z obowiązującymi wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 
Przestrzegamy limitu osób jaki obowiązuje w danym czasie, do limitu nie są wliczane osoby zaszczepione. 
Zachowujemy odległość oraz stosujemy dezynfekcję. Podczas naszych przedsięwzięć  bezwzględnie 
obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust na starcie i mecie oraz we wszystkich miejscach wspólnych dla 
uczestników i organizatorów, jak np.: biuro zawodów, dekoracja.  

W przypadku niemożliwości przeprowadzenia danego wydarzenia rozważamy przełożenie terminu 
danego treningu.  

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania 
lub odwołania treningu z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde 
zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne 
warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne 
lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie treningu.  
W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy 
Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych 
przez uczestnika, a związanych z udziałem w treningu. 
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