
 
 

              
 

 
      

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie  
- Komisja Sportu uprzejmie informuje, że odbędą się: 

MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY  
1. Dyscyplina:                                   IV OTWARTE  Mistrzostwa Polski Kolejarzy w  Półmaratonie 21 097,5m. 
2. Miejsce i czas trwania Świdnik-Lublin   04– 05 czerwiec  2021 r.  

3. Wpisowe: 
260,00 zł od uczestnika Spółek wspierających SKSTiK ,, KOLEJARZ ,, 
280,00 zł od uczestnika Spółek nie wspierających SKSTiK ,, KOLEJARZ ,, 
100,00 zł od uczestnika bez noclegu i wyżywienia . 

I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Zakwaterowanie i wyżywienie 

 
Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych w Hotelu ,,KAPRYS,, i 
,,FINEZJA,, w Świdniku. W kwocie 260,00 zł. zabezpieczamy wieczorne Pasta 
Party w dniu 04.06.2021r., nocleg i śniadanie w dniu 05.06.2021r., oraz 
wpisowe wraz z pakietem biegacza i koszulką okolicznościową , medale, 
puchary i nagrody zgodnie z regulaminem M.P.K. w Półmaratonie. 2. Obiekty sportowe Tereny biegowe przy Hotelu ,, KAPRYS ,, i ,, FINEZJA ,, w Świdniku . 3. Organizator Komisja Sportu SKSTiK „KOLEJARZ”.  

4. Zgłoszenia pisemne (na załączonym druku) Zgłoszenia pisemne na e-mail:   piotr.grenz@wp.pl  
5. Termin zgłoszeń i wpłat 27.04.2021 r. 
6. Wpłaty na konto: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 

Nr 73 1750 0012 0000 0000 3248 6029 
Tytułem - proszę podać nazwę zakładu – półmaraton 7. Przyjazd uczestników: w dniu 04.06.2021r. do Hotelu KAPRYS lub FINEZJA w Świdniku do g.18.00 . 

8. Informacji udzielają  bezpośredni organizatorzy:  
Piotr  Grenz  Tel. 792 459 481 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 1.       
M W Mistrzostwach prawo udziału mają Zakłady Pracy, które spełniły wymogi regulaminowe: a) dokonały zgłoszenia w terminie na załączonym wzorze druku zgłoszenia, b) dokonały przelewem wpłaty na konto bezpośredniego organizatora , c) w Mistrzostwach przyjęto formułę otwartą - zezwalającą na udział drużyn lub indywidualnie , reprezentujących firmy współpracujące z PKP w tym pracownicy , emeryci , renciści , członkowie ich Rodzin i dzieci uczące się od 18  do  26 roku życia . 
2. W ramach VIII PKO Półmaratonu Solidarności na trasie Świdnik-LUBLIN /regulamin biegu na stronie 

www.maratonypolskie.pl/ prowadzona będzie osobna klasyfikacja pracowników PKP w ramach IV 
Mistrzostw Polski Kolejarzy w Półmaratonie w kategorii kobiet i mężczyzn oraz drużynowa zgodnie z 
Regulaminem Ramowym Mistrzostw Polski Kolejarzy: I – miejsce – 25 pkt., II–22 pkt., III-19 pkt., itd…. 

III. KOMUNIKAT-KOŃCOWY:    
1.  Zbiórka zawodników na linii startu do Półmaratonu w Świdniku o godz. 8.50 w okolicy bramy głównej WSK      

PZL- Świdnik S.A. .  O godz. 9.00 start ostry . 
Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymują medale i nagrody a za miejsca od IV do VI upominki zarówno 
w kategorii kobiet i mężczyzn a w punktacji drużynowej – puchary . 
Otrzymane trofea nie kolidują z nagrodami i pucharami otrzymanymi w ramach VIII PKO Półmaratonu 
Solidarności  i będą wydawane osobno , podczas dekoracji ok. godz. 11.50 na Lekkoatletycznym Stadionie  
,, START,, w Lublinie .Odjazd autokarów do Świdnika nastąpi z wyznaczonego miejsca obok stacji paliw 
ORLEN, aleje Zygmuntowskie przy stadionie , ok. godz. 12.30  . 

  2.    Pozostałych informacji dotyczących zawodów udziela kol. Piotr Grenz . 
      

                                                                                                               Ze sportowym pozdrowieniem ! 
                                                                                                                                 Ryszard  Frańczuk 
      SKSTiK/KS/T-01/03/2021  Warszawa 12..03.2021 r.                          Przewodniczący Komisji Sportu SKSTiK ,, Kolejarz ,,          

 STOWARZYSZENIE 
Krzewienia Sportu, Turystyki i 

Kultury ”Kolejarz”  „KOLEJARZ”

al. Stefana Jaracza 2 00-378Warszawa tel. kol. (922) 47 44 035 NIP: 526-26-69-735 Regon: 015285867 e-mail: stow@kolejarz.org Konto: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 
             nr  73 1750 0012 0000 0000 3248 6029 



 
  

 ZGŁOSZENIE 
DO 

…. MISTRZOSTW POLSKI KOLEJARZY W ………………………………………………… 
…. . …. – …. . …. …. r.  -  ………………………………………………. 

 
 

1. NAZWA ZAKŁADU PRACY ........................................................................................................................ 

2. DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY  : ............................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

3. NAZWISKO I IMIĘ KIEROWNIKA DRUŻYNY – TELEFON:   ..................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

4. LICZBA OSÓB : ….................................................................................................................................. 

5. DATA I GODZINA PRZYJAZDU : ........................................................................................................... 

6. DATA I GODZINA ODJAZDU  : ………................................................................................................ 

7. SPOSÓB ZAPŁATY  (właściwe podkreślić) : PRZELEW / GOTÓWKĄ  (kiedy)……..…………………….… 

8. UWAGI : ……............................................................................................................................................... 
 
 

KIEROWNIK ZAKŁADU PRACY 
                                                        / lub osoby upoważnionej / 

 
………………………………. 

    
 
 

,,Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury ,, KOLEJARZ ,, 
z siedzibą w 00-378 Warszawa ul .Stefana Jaracza 2 lok.405 .  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu 

wystawienia faktury oraz w celach księgowych i wypełnienia zgłoszenia na formularzu rejestrowym do udziału w VII PKO 
Półmaratonie Solidarności.   Dane  mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia .   Podanie danych jest dobrowolne  i 
niezbędne do wystawienia faktury oraz wypełnienia zgłoszenia na formularzu rejestrowym ,, .    



 
 

                                    LISTA UCZESTNIKÓW 
                                                    IV  MISTRZOSTW  POLSKI  KOLEJARZY W PÓŁMARATONIE 
                                                                           04 - 05. 06. 2021 r.  -  Świdnik - Lublin 

 
  
    LP 

 
              Nazwisko i imię 

 
Data urodzenia 

Status uczestnika Koszulka – rozm. 
Klasyf. NSZZ Solid. tak/nie 

+E- mail i ++ nr telefonu 
+++ miejscowość zamieszkania – województwo (pracownik, emeryt, rencista, członek rodziny) 

      
   

      
   

      
   

      
   

      
   

      
   

      
   

      
   

      
   

      



 
 

   
      

   
      

   
 
 

                                                                                                                   KIEROWNIK  ZAKŁADU  PRACY 
                                                                                                                  (- ) 

                                                                                                               PIECZĘĆ I PODPIS 
 
 

+  Dane na liście uczestników biegu zgodnie z wymogami organizatora biegu ; 
                                                                                  ++ Potwierdzenie przyjęcia do biegu przesłane przez organizatora ; 
                                                                                +++ Dla organizatora celem podawania informacji podczas biegu i w komunikacie końcowym .                                                                                                                       


