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REGULAMIN 
 

44. BIEGU TRANSGRANICZNEGO "DOLINĄ DOLNEJ ODRY" 

GRYFINO - GARTZ 
 

 
ORGANIZATOR: 
Urząd Rejonowy Gartz, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” Gryfino. 

WSPÓŁORGANIZATOR: 
Urząd Miasta i Gminy Gryfino, 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie, 
Gardenia – studio architektury krajobrazu. 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM: 
OSiR Gryfino, ul. Sportowa 3, 74-100 Gryfino 
tel/fax    091 416 30 11 
e-mail    osir@gryfino.pl  ,  http://osir.gryfino.pl 
Oficjalna strona internetowa biegu: http://biegtransgraniczny.pl  

Dyrektor biegu – Jan Podleśny 601205951 

TERMIN I MIEJSCE:  
03.10.2016 r. godz. 1200 (poniedziałek – Święto Narodowe Zjednoczenia Niemiec)  
start z gryfińskiego nabrzeża z metą w Gartz (ulica Frauenstaraße). 

  

 
TRASA BIEGU: 
około 10,9 km pomiędzy przygranicznymi miastami, ogólnie płaska z jednym, niewielkim, podbiegiem. Na 
trasie 1 punkt z wodą. Kilometry oznaczone, co 1 km.  
Limit czasu na pokonanie trasy 1 godz. 45 min. 

 

GARTZ GRYFINO 
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KLASYFIKACJA: 
 

• klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 
• klasyfikacja w kategoriach wiekowych (osobno kobiet i osobno mężczyzn) 

 
K16, M16 
K20, M20 
K30, M30 
K40, M40 
K50, M50 

M60 
K60 
M70 

16 - 19 lat  
20 - 29 lat 
30 - 39 lat 
40 - 49 lat 
50 - 59 lat 
60 - 69 lat 
60 lat i więcej 
70 lat i więcej 

(2000 - 97) 
(1996 - 87) 
(1986 - 77) 
(1976 - 67) 
(1966 - 57) 
(1956 - 47) 
(1956 i starsze) 
(1946 i starsi) 

POMIAR CZASU: 
Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma DomTel-Sport Polska 
(www.domtel-sport.pl) za pomocą elektronicznych chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta 
bądź na wysokości kostki. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie 
zawodnika. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu chip należy zwrócić do 
stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje nie ujęcie w komunikacie 
końcowym oraz dyskwalifikację a także brak możliwości wzięcia udziału w losowaniu nagród. 

NAGRODY: 
• wszyscy, zweryfikowani zawodnicy otrzymają pakiet startowy (numer, chip, koszulka), 
• w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – po 3 puchary, 
• zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki, 
• wszyscy, którzy ukończą bieg w limicie czasu otrzymają pamiątkowy medal oraz posiłek 

regeneracyjny, 
• wśród wszystkich uczestników rozlosowanych zostanie ok. 40 nagród rzeczowych. 

ZGŁOSZENIA: 
poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza -  transgraniczny.xn.pl w terminie do 
20.09.2016 r. do godz. 2400 
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 01.08.2016 r. 
Dokonanie zgłoszenia będzie widoczne na liście zgłoszeniowej lista-transgraniczny.xn.pl . 
Organizator zastrzega sobie moŜliwość wcześniejszego zamknięcia bramki zgłoszeń. 
– limit przyjęć do biegu wynosi 400 osób (380 osób + 20 osób do dyspozycji Urzędu Rejonowego  
  w Gartz). 

OPŁATY: 
- startowa – dla zawodników płacących z terenu Polski - płatna przelewem na konto MKS Hermes,  
  Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70 nr konta: 37 1240 3855 1111 0010 3943 8806 Bank PEKAO S.A.  
  I O/Gryfino 
- startowa – dla zawodników płacących spoza terenu Polski - płatna przelewem na konto Urzędu  
  Rejonowego w Gartz, AMT Gartz (Oder) IBAN DE56 1203 0000 0010 5034 49,  BIC BYLADEM 1001  
  Deutsche Kreditbank AG z dopiskiem „44. Nationalparklauf” oraz imię i nazwisko uczestnika. 
  Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak jak do  
  21.09.2016 r. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa  
  dotyczy i może być wnoszona także zbiorowo. Wysokość opłaty zależna jest od terminu jej dokonania 
  (liczy się data zaksięgowania opłaty na jednym z podanych kont): 
 

  a) 40 zł (10 €) –  do dnia 16.08.2016 r. 
  b) 60 zł (15 €) – po 16.08.2016 r. do 20.09.2016 r. 
 

- Z opłaty startowej są zwolnieni zawodnicy z kategorii K60, M70 (rocznik K-1956 i starsze oraz M-1946 i 
starsi). 
- Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała   
  opłaty startowej. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty   
  zgłoszenia, zostaną usunięci z listy startowej Biegu Transgranicznego. 
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- Dokonanie opłaty startowej będzie widoczne, w ciągu 24 godz. (dni robocze), na liście 
  zgłoszeniowej http://lista-transgraniczny.xn.pl. 
- W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.  
  Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty na inną osobę. 
 

WERYFIKACJA: 
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma 
możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby), w budynku Tawerny w Gryfinie, ul. 
Nadodrzańska (w miejscu startu): 
- W przeddzień zawodów - 02.10.2016 r. w godz. 1730 - 1930  
- W dniu zawodów - 03.10.2016 r. od godz. 830 – 1100  

- Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. 
- Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 3 października 2016 nie osiągnęły jeszcze 
pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych 
opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. 
Powyższe nie dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania 
lekarskie wystawione przez lekarza sportowego, które należy okazać przy weryfikacji. 
Osoby poniżej 16 roku życia (liczy się rok urodzenia) nie będą do biegu przyjęte. 

 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA (osoby niepełnoletnie) 
 
Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia syna/córki …………………………………………..………..  
i może wziąć udział w 44. Biegu Transgranicznym "Doliną Dolnej Odry". 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki dla celów weryfikacji i umieszczenia  
w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu. 
 

.......................................                                       ...................................... 
czytelny podpis rodzica                                                  PESEL rodzica 

---------------------------------------------------------------------- 
 

SPRAWY RÓŻNE: 
- Zawodnikowi zgłoszonemu, który nie może w biegu wystartować, pakiet startowy nie przysługuje. 
- Przydzielony numer startowy musi się znajdować na klatce piersiowej zawodnika, 
- Komunikat końcowy będzie dostępny na stronach biegtransgraniczny.pl, maratonypolskie.pl, domtel.pl 
- Galeria zdjęć będzie dostępny na stronach biegtransgraniczny.pl, maratonypolskie.pl, mks-hermes.pl 
- Przebieralnia oraz toaleta znajdować się będzie w miejscu weryfikacji, 
- Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca, aby 
  ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
- Organizator zapewnia wodę niegazowaną na półmetku biegu. 
- Startujący zawodnicy zostaną przywiezieni z mety w Gartz do Gryfina transportem organizatora. 
  Odjazdy autokarów nastąpią po dekoracji w 2-3 turach.  
- Rzeczy osobiste zawodników, przed startem można zostawić w podstawionym autobusie i odebrać 
  po biegu w Gartz. Pozostawione rzeczy nie należy traktować, jako depozyt. 
- Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów  
  i transportu. 
- Parking dla samochodów znajduje się w miejscu weryfikacji, 
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
- Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania zawodów. 
- Po zakończeniu biegu zawodnicy na podstawie numeru startowego otrzymają posiłek regeneracyjny, 
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 
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Oświadczenie zawodników: 

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, organizatorzy zawodów: Urząd Rejonowy  
w Gartz, MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, są administratorami danych osobowych zbieranych  
w celu organizacji i przeprowadzenia 44. Biegu Transgranicznego Gryfino-Gartz. 
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia 
wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże 
stanowi warunek uczestnictwa w 44. Biegu Transgranicznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez Urząd Rejonowy w Gartz, MKS Hermes Gryfino 
oraz OSiR Gryfino, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku 
utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania 
wizerunku w materiałach promocyjno reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam 
zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach 
Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych. 
Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii 
lub zapisu video. Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 
września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie 
rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby 
przeciwwskazania zdrowotne do udziału w 44. Biegu Transgranicznym Gryfino-Gartz. 
 
 
Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia. 
 

 

Dyrektor Biegu 

Jan Podleśny 
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AUSSCHREIBUNG 
 

DES 44. DEUTSCH-POLNISCHEN NATIONALPARKLAUFES 

 "UNTERES ODERTAL" GRYFINO - GARTZ 
 

 
VERANSTALTER: 
Amt Gartz (Oder), 
Schulübergreifender Sportverein „Hermes” Gryfino, 
Stadt- und Gemeindeverwaltung Gryfino, 
Landratsamt von Gryfino, 
Sport- und Erholungszentrum OSiR in Gryfino, 
Gardenia – Lanschaftsarchitektur-Studio. 

KONTAKTDATEN DES VERANSTALTERS: 
Amt Gartz (Oder), Kleine Klosterstraße 153, 16307 Gartz (Oder)                                                           
Tel.: 0049 33332 77-129                                                                                                                              
E-Mail: alf-puckelwaldt@gartz.de                                                                                                 
Homepage: http://www.gartz.de 

OSiR Gryfino, (Straße:) ul. Sportowa 3, 74-100 Gryfino 
tel/fax    0048 91 416 30 11 
e-mail    osir@gryfino.pl     
Homepage des Laufes: http://biegtransgraniczny.pl  

Geschäftsführer des Laufes – Jan Podleśny  - Tel. 0048 601205951 

STARTZEIT UND -ORT:  
03.10.2016 – 12:00 Uhr (Samstag - dt. Nationalfeiertag „Tag der Deutschen Einheit“)  
Start: Gryfiner Oderkai, neben der Brücke  –   Ziel (= poln. meta): Gartz (Frauenstraße). 

  

Achtung: „META“ heißt ZIEL ! 

STRECKENVERLAUF: 
ca. 10,9 Km zwischen den beiden Grenzstädten, generell flach, bis auf eine leichte Erhebung.                
Auf der Strecke gibt es eine Wasserstelle. Jeder Entfernungskilometer ist ausgeschildert.  
Zeitlimit für die gesamte Distanz – 1:45 h. 

GARTZ GRYFINO 
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AUSWERTUNG UND ALTERSKLASSEN: 
 

• Gesamtauswertung für Männer und für Frauen  
• Auswertung nach Altersklassen (getrennt für Frauen „K“ und Männer „M“) 

 
K16, M16 
K20, M20 
K30, M30 
K40, M40 
K50, M50 

M60 
K60 
M70 

16 - 19 J.  
20 - 29 J. 
30 - 39 J. 
40 - 49 J. 
50 - 59 J. 
60 - 69 J. 
60 J. u. älter 
70 J. u. älter 

(2000 - 97) 
(1996 - 87) 
(1986 - 77) 
(1976 - 67) 
(1966 - 57) 
(1956 - 47) 
(1956 u. älter) 
(1946 u. älter) 

ZEITNAHME: 
Für die Zeitnahme sowie Festlegung der Zieleinlauf-Reihenfolge ist die Firma DomTel-Sport Polska 
(www.domtel-sport.pl) verantwortlich. Zeiten werden mittels Chips/Transponder erfasst. Der Chip soll fest 
am Schuh bzw. Sprunggelenk befestigt werden. Falsch oder zu hoch angebracht kann der Chip nicht 
funktionieren und zu Disqualifizierung führen. Ebenfalls werden die Läufer disqualifiziert, die ohne Chip 
laufen bzw. die den Chip nach dem Lauf an die Zeitnehmer nicht abgeben. Diese Teilnehmer werden 
nicht in der Ergebnisliste aufgeführt und sind von der Tombola ausgeschlossen. 

PREISE: 

• alle verifizierten Teilnehmer erhalten ein Startpaket (Startnummer, Chip, T-Shirt), 
• die 3 schnellsten Männer / Frauen in der Gesamtwertung erhalten jeweils je 3 Ehrenpokale, 
• Sieger in jeweiligen Altersklassen bekommen je eine Ehrenstatuette, 
• alle, die vor dem Zeitlimit das Ziel erreichen, bekommen eine Erinnerungs-Medaille und eine 

Sportmahlzeit 
• in der anschließenden Tombola (nach der Siegerehrung) werden ca. 40 Sachpreise unter allen 

qualifizierten Finisher ausgelost – deshalb Startnummer dabei haben! 

ANMELDUNGEN: 
online, durch Ausfüllen des Formulars unter -  transgraniczny.xn.pl  bis zum 20.09.2016 – 24:00 Uhr. 
Das Anmeldeformular wird ab dem 01.08.2016 freigeschaltet. 
Erfolgte Anmeldung wird wenig später auf der online-Meldeliste angezeigt: lista-transgraniczny.xn.pl . 
Der Veranstalter behält sich das Recht, das Anmeldeportal vorzeitig zu schließen. 
– Teilnehmerlimit für diesen Lauf beträgt 400 Personen. 

STARTGELD: 
 
- für Zahlungen von ausländischen Instituten (nicht polnische Banken !) – als Überweisung an:           
AMT Gartz (Oder) IBAN: DE56 1203 0000 0010 5034 49,  BIC: BYLADEM1001  
  Deutsche Kreditbank AG – als Verwendungszweck bitte „44. Nationalparklauf“ und den Vornamen 
und Nachnamen des Teilnehmers angeben; auch eine Gruppen-/Sammelzahlung ist auf diese Weise 
möglich.  
 
- für Zahlungen von polnischen Geldinstituten – als Überweisung auf das Konto von:                           
MKS Hermes, Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70 nr konta: 37 1240 3855 1111 0010 3943 8806                  
Bank PEKAO S.A.   I O/Gryfino 
Die Gebühr sollte innerhalb von 7 Tagen nach der Anmeldung erfolgen, spätestens jedoch bis zum 
21.09.2016.  Der Betrag richtet sich nach dem Einzahlungsdatum (maßgebend ist das  
Verbuchungsdatum auf das o.g. Konto): 
  a) 40 zł (10 €) –  bis zum 16.08.2016 
  b) 60 zł (15 €) –  ab dem 16.08.2016 (bis zum 20.09.2016) 
 

- befreit von der Gebühr sind die Sportler der Altersklasse K60 und M70 (Frauen ab Jahrgang 1956 und 
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Männer ab Jahrgang 1946). 
- ein Teilnehmer gilt als angemeldet, nachdem er die Online-Anmeldung durchgeführt hat und die        
Startgebühr überwiesen hat. Vorläufig angemeldete Personen, die das Startgeld in den folgenden           
7 Tagen nicht überweisen, werden von der Anmeldeliste des Nationalparklaufes entfernt. 
- der Zahlungseingang wird in der Regel innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) auf der Anmeldeliste 
http://lista-transgraniczny.xn.pl  vermerkt 
- beim Nichtantreten wird das Startgeld nicht erstattet.   
  Es besteht jedoch Möglichkeit einer rechtzeitigen Ummeldung auf eine andere Person. 
 

VERIFIZIERUNG: 
Jeder Teilnehmer soll zur Verifizierung persönlich bei der Anmeldestelle erscheinen !                 
(es ist unzulässig das Startpaket für eine andere Person abzuholen!). Ort: das Schulgebäude von 
„Tawerna” in Gryfino, Straße: ul. Nadodrzańska: 
- am Vortag des Wettlaufs - 02.10.2016 - zwischen 1730 - 1930 Uhr 
- am Tag des Wettlaufs - 03.10.2016 - zwischen  830 – 1100  Uhr 

- volljährige Teilnehmer (ab 18. Lebensjahr) unterschreiben die Erklärung in eigener Verantwortung           
- Minderjährige zwischen 16-18 Lebensjahr (d.h. die am Wettlaufdatum - 03.10.2016, noch nicht 18 J. alt 
geworden sind) sind verpflichtet, eine Teilnahmeerlaubnis von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten 
(inkl. Unterschrift und Identifikationsnummer) vorzuweisen.  
Das betrifft nicht diejenigen minderjährigen Sportler, die im Auftrag von ihren Sportvereinen auftreten und 
aktuelle sportärztliche Untersuchungsbescheide bei der Verifizierung vorlegen können. 
Personen unter 16. LJ. (entscheidend ist das Geburtsjahr) werden nicht zum Lauf zugelassen. 

 
 

Erklärungsmuster - Teilnahmeerlaubnis (bei Minderjährigen) 
 
Ich erkläre hiermit, dass mir der Gesundheitszustand des Sohnes / der Tochter  
…………………………………………..………..  bekannt ist                                                                       
und er / sie darf und ist imstande an dem 44. Nationalparklauf „Unteres Odertal“ teilzunehmen. 
 

Ich bin einverstanden, dass die Personendaten meines Sohnes / meiner Tochter zum Zwecke der 
Verifikation, der Veröffentlichung in der Ergebnisliste sowie zu Marketingzwecken der o.g. 
Laufveranstaltung verarbeitet und genutzt werden. 
 

.......................................                                       ...................................... 
leserliche Unterschrift des Elternteils                    Identifikationsnummer des Elternteils 

---------------------------------------------------------------------- 
 

DIVERSES: 
- das Startpaket steht dem Teilnehmer zu, der vorhat, an dem Lauf aktiv teilzunehmen, 
- zugeteilte Startnummer ist gut sichtbar an der Brust des Läufers zu tragen, 
- Ergebnislisten werden veröffentlicht auf den Webseiten: biegtransgraniczny.pl, maratonypolskie.pl, 
domtel.pl 
- Bilder vom Lauf werden erscheinen auf: biegtransgraniczny.pl, maratonypolskie.pl, mks-hermes.pl 
- Umkleiden und Toiletten befinden sich im Anmeldebereich (Schulgebäude Erdgeschoß), 
- alle Läufer starten im Lauf auf eigene Verantwortung. Für unglückliche Unfälle und Schadenfälle jeder 
Art übernimmt der Veranstalter keine Haftung und empfehlt dazu eine eigene Versicherungsvorsorge, 
- der Veranstalter sorgt für Wasser ohne Kohlensäure an der Wasserstelle (ca. Mitte der Strecke), 
- der Veranstalter sorgt für den Rücktransport vom Ziel in Gartz nach Gryfino. 
  Die Reisebusse fahren in 2-3 Touren nach der Siegerehrung.  
- persönliche Sachen bitte vor dem Start in den bereitgestellten Bussen zu verstauen, und nach dem 
Lauf in Gartz – aufzusuchen und abzuholen.  
- für die während der Veranstaltung oder beim Transport verlorenen persönlichen Gegenstände, 
übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 
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- Parkplätze befinden sich an der Anmeldung (Einfahrt von der Straße ul. Nadodrzańska), 
- der Lauf findet bei jedem Wetter statt, 
- Teilnehmer sind verpflichtet, miteinander fair und respektvoll umzugehen. 
- die endgültige Auslegung dieser Ausschreibung bleibt dem Veranstalter vorbehalten. 

 

Erklärung des Teilnehmers: 

Nach dem Art. 24 des Personendatenschutschgesetzes, sind die Veranstalter – das heißt: Amt  
Gartz, MKS Hermes Gryfino und OSiR Gryfino, Administratoren von den Personendaten, die zwecks der 
Vorbereitung und Durchführung des 44. Nationalparklaufes „Unteres Odertal“ Gryfino-Gartz von den 
Teilnehmern eingesammelt werden. 
Ich erkläre hiermit, dass ich informiert wurde, dass ich das Recht auf Einsicht in meine Personendaten 
und auch das Recht auf die Beantragung einer Berichtigung von diesen Daten habe. Die Datenangabe 
von mir ist freiwillig, auch wenn sie eine Bedingung der Teilnahme an dem 44. Nationalparklauf ist. Ich 
erkläre mich damit einverstanden, dass die erhobenen personenbezogenen Daten von den o.g. 
Veranstaltern an Dritte zum Zweck der Zeitmessung, Erstellung der Ergebnislisten zum Aushang, 
Veröffentlichung im Internet und der Veröffentlichung in der Presse weitergegeben werden. Ich bin damit 
einverstanden, dass die in Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos, Interviews und 
Filmaufnahmen ohne Vergütungsanspruch meinerseits verbreitet und in den Medien wie Radio, 
Fernsehen, Internet, Zeitungen und Zeitschriften sowie in den Werbematerialien des Veranstalters 
veröffentlicht werden dürfen. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten zum 
Zwecke der Zusendung von Informationen (per email) über künftige Veranstaltungen des Veranstalters 
verwendet werden sowie zu administrativen und statistischen Zwecken gespeichert werden.  Ich bin 
einverstanden, mein Abbild in den bei der Veranstaltung aufgenommen Fotos und Videos kostenlos zur 
Veröffentlichung freizugeben. Aufgrund vom § 2 Kap.1 Pkt. 6 der Verordnung des Kultusministers vom 
12.09.2001, der die besonderen Regeln und Bedingungen zur Durchführung von Sportveranstaltungen 
und Sportvereinsaktivitäten behandelt, erkläre ich hiermit, dass ich für die Teilnahme an dem 44. 
Nationalparklauf „Unteres Odertal“  ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und mir keine 
gesundheitlichen Gegenanzeigen zur Teilnahme an dieser Veranstaltung bekannt sind.  
 
Die Anmeldung zum Wettbewerb ist gleichwertig mit dem Einverständnis zur obigen Erklärung. 
 
 
 

Geschäftsführer des Laufes 

Jan Podleśny 

 

 

 

 


