
Regulamin Dnia Otwartego DTŚ 

 

Termin: 20 marca 2016 r. godz. 10.00 – 14.00 

Miejsce: nowo wybudowany odcinek G2 Drogowej Trasy Średnicowej  
w Gliwicach (wejście do tunelu od strony ul. Dworcowej). 

Organizator: Miasto Gliwice  

 

Program części rekreacyjnej: 

- godz. 10.00 – możliwość rekreacyjnego przejazdu rowerem – 1 pętla o długości ok. 11 
km, start i meta przy wyjeździe z tunelu od strony ul. Dworcowej, wyposażenie 
obowiązkowe - kask ochronny,  

- godz. 11.00 – możliwość rekreacyjnego przejazdu na rolkach – pętla  
w obrębie tunelu o długości ok. 1 km – czas przeznaczony dla osób poruszających się na 
rolkach to 40 minut (liczba pętli wykonanych w tym czasie jest nieograniczona), start i 
meta na dole wyjazdu z tunelu od strony ul. Dworcowej, wyposażenie obowiązkowe - 
kask ochronny, wyposażenie zalecane - ochraniacze. 

Zgłoszenia/rejestracja: na stronie internetowej www.polmaratongliwicki.pl oraz w dniu 
imprezy przyjmowane w biurze organizacyjnym zlokalizowanym przy wyjeździe z tunelu 
przy ul. Dworcowej do 1 godziny przed startem każdej dyscypliny.  

Udział w części rekreacyjnej będzie możliwy po dokonaniu wcześniejszej rejestracji oraz 
podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu i deklaracji udziału  
w wydarzeniu na własną odpowiedzialność w dniu imprezy.  

UWAGA: osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w części rekreacyjnej wyłącznie  
w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych lub na podstawie ich pisemnej zgody 
złożonej w biurze organizacyjnym.  

 

Program części sportowej: 

- godz. 12.00 – start zawodów biegowych oraz nordic walking z pomiarem czasu - 1 pętla 
o długości ok. 11 km (wpisowe – 10 zł, zapisy oraz dokładne informacje na stronie 
www.polmaratongliwicki.pl), udział wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.   

 

Na terenie imprezy (odcinek G2 DTŚ) obowiązuje zakaz: 

- przechodzenia/przeskakiwania przez bariery zabezpieczające biegnące środkiem trasy 
(za wyjątkiem miejsc wskazanych przez Organizatora), 

- wprowadzania zwierząt, 

- spożywania alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, 

- wnoszenia i posiadania broni, materiałów wybuchowych oraz środków pirotechnicznych, 

- wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników.  



 

Organizator Dnia Otwartego  
może odmówić wejścia na teren imprezy osobom: 

- nie posiadającym wyposażenia obowiązkowego tj. kasku, 

- poniżej 18 roku życia nie będącym pod opieką osób dorosłych,  

- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

- posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,  

- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający 
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku, 

- które nie przestrzegają regulaminu. 

 

Działania wobec osób niestosujących się do powyższego regulaminu: 

- osoby, które nie będą się stosować do poleceń służb porządkowych zostaną wyproszone 
z terenu imprezy, 

- za nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu stosowana będzie odpowiedzialność w 
trybie karno-administracyjnym. 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 

- za rzeczy pozostawione lub skradzione podczas imprezy, 

- za wypadki wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestnika, nie przestrzegania zasad 
regulaminu przedstawionych przez Organizatora Dnia Otwartego lub z winy uczestników. 

 

Informacje końcowe: 

- organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i wyposażenie uczestników 
pozostawiony bez nadzoru oraz szkody wyrządzone przez osoby trzecie.  


