
 

 
 

Łączy nas dobra energia  
 

Otwarty marsz dla amatorów i przyjaciół walkingu 
organizowany w ramach  
2nd Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup 
 
Regulamin,  

Informacje i zapisy: 

 

Data: Niedziela, 23 kwietnia 2023 

Lokalizacja: PGE Stadion Narodowy, Warszawa, Polska 

Organizator: Fundacja Roberta Korzeniowskiego 

 

Menedżer Mityngu: Robert Korzeniowski- r.korzeniowski@rkathletics.com 

Kontakt z Biurem zawodów:  kontakt@rkathletics.com, Tel: + 48883989588 

Lokalizacja Biura Zawodów i godziny pracy podczas wydarzenia: 

A. Hotel Ibis Style Centrum – ul. Zagórna 1a - 00-441 Warszawa 

              21.04 i 22.04 – 15:00–21:00 

B. PGE Stadion Narodowy – Brama nr 2 

               23.04 – 7:00–19:00 

Strona informacyjna mityngu: www.korzeniowski.pl 

mailto:r.korzeniowski@rkathletics.com
mailto:kontakt@rkathletics.com
http://www.korzeniowski.pl/


Trasa po której zostaną przeprowadzone Marsze: dla Ukrainy,  Nordic Walking Lovers i Walking 

Lovers  

Jest ona zlokalizowana na koronie PGE Stadionu Narodowego. Trasa została oficjalnie certyfikowana i 

zatwierdzona przez oficjalnego mierniczego World Athletics dnia 12.11.2022 i jest ważna do 

31.12.2027. 

Na tej samej trasie będą rywalizować zawodnicy startujący w chodzie sportowym/ race Walking  

Długość trasy wynosi 1015,5 m, przewyższenie to 0 m/km, podłoże asfaltowe. 

 

\  

 

 

5 km Walking Lovers Fans & Friends: 

Walking Lovers Przyjaciele i Fani – wydarzenie towarzyszące Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. 

Z powodu amatorskiego i rodzinnego charakteru tego wydarzenia nie będzie limitów czasowych i 

kategorii wiekowych. Z uwagi na możliwości organizacyjne przewiduje się jedynie ograniczenie do 

500 zgłoszeń uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń).  

5 km Nordic Walking Lovers Fans & Friends:  

Nordic Walking Lovers – Przyjaciele i Fani – wydarzenie towarzyszące Korzeniowski Warsaw Race 

Walking Cup a organizowane we współpracy z Polską Federacją Nordic Walking.  

Z powodu amatorskiego i rodzinnego charakteru tego wydarzenia nie będzie limitów czasowych i 

kategorii wiekowych. Z uwagi na możliwości organizacyjne przewiduje się jedynie ograniczenie do 

500 zgłoszeń uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń).  

1 km Chód dla Ukrainy: – Marsz Solidarności z Ukrainą, bez limitu uczestników.  

Linia mety i 
główne miejsce 

dostępne dla 
publiczności – 

Brama nr 2 



Nie wymaga się oficjalnego zgłoszenia – Mile widziane będą flagi Polskie i Ukraińskie, lub elementy 

garderoby nawiązujące do barw narodowych obu zaprzyjaźnionych narodów  

Zgłoszenia: 

Na stronie RK Athletics – klubu Roberta Korzeniowskiego 

www.rkathletics.com/aktualnosci/mityngi/ 

 

Opieka Medyczna:  

Wszystkie wydarzenia Mityngu będą zabezpieczone przez Partnera Medycznego, zgodnie z polskimi 

regulacjami prawnymi.  

 

Opłaty startowe:  

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. 

Medale Fair Play 

Przewidziano medale dla wszystkich uczestników Walking Lovers i Nordic Walking Lovers (limit 

wynosi 500 dla każdego wydarzenia).  

Ostateczny program minutowy zostanie opublikowany 21 kwietnia 2023 r., po zakończeniu zgłoszeń i 

rejestracji zawodników.  

 

Zakwaterowanie:  

Preferowany i sugerowany hotel umiejscowiony w odległości około 2 km od trasy zawodów:  

Ibis Styles & ibis Budget Warszawa Centrum  

ul. Zagórna 1a - 00-441 Warszawa – Poland 

T. +48 22 211 84 00 

Ibis Style *** 

Kontakt w sprawie rezerwacji: HA1J0@accor.com 

Hasło umożliwiające zniżkę przy rezerwacji: Korzeniowski Cup 2023  

Jak dokonać rezerwacji?  Wyślij email na powyższy adres podając w treści hasło i daty rezerwacji, 

liczbę pokoi i ich rodzaj (pojedyncze lub podwójne).  

Ceny w okresie 21-24/04/2023:  

- 380 pln / za noc dla pojedynczego pokoju ze śniadaniem,  

- 420 pln / za noc dla podwójnego pokoju ze śniadaniem, 

- 50 pln / za noc – opłata parkingowa za każdy samochód.   

 

Ibis Budget ** 

Kontakt w sprawie rezerwacji: H6401@accor.com 

http://www.rkathletics.com/aktualnosci/mityngi/
mailto:HA1J0@accor.com
mailto:H6401@accor.com


Hasło umożliwiające zniżkę przy rezerwacji: Korzeniowski Cup 2023  

Jak dokonać rezerwacji?  Wyślij email na powyższy adres podając w treści hasło i daty rezerwacji, 

liczbę pokoi i ich rodzaj (pojedyncze lub podwójne).  

Ceny w okresie 21-24/04/2023: 

 - 250 pln / za noc dla pojedynczego pokoju ze śniadaniem, 

- 280 pln / za noc dla podwójnego pokoju ze śniadaniem,  

- 50 pln / za noc – opłata parkingowa za każdy samochód.  

 

Program minutowy zawodów [PROJEKT]: 

 

Godz. Dystans Kategorie 

9:00 10 km Mistrzostwa Polski Masters PZLAM K + M 

10:30–12:30 2 km, 3 km, 5 km,  
10 km  

U12–U20 K + M 

12:30  1 km  Marsz Dla Ukrainy - OPEN 

13:00  5 km Walking Lovers – OPEN 

14:30  5 km  Nordic Walking Lovers – OPEN 

15:30 Prezentacja 20 km Elita RWT + Mistrzostwa Polski PZLA 

16:00  Elita 20km M 

16:02 Elita 20 km  K  

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularz zgody uczestników Mityngu, pozwalający na udział w zawodach: 

Zgłaszam chęć udziału w Marszu Walking Lovers i/lub Marszu Nordic Walking Lovers organizowanego 
r ramach 2. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup (KWRWC) na poniższych warunkach, które stanowią 
wiążącą umowę pomiędzy mną, a Fundacją Roberta Korzeniowskiego (Organizatorem). 

1. Jestem fizycznie i psychicznie zdolny do bezpiecznego udziału w amatorskim marszu na 
dystansie 5km bez powodowania obrażeń u siebie lub innych uczestników wydarzenia 

2. Wyrażam zgodę i akceptuję podjęcie leczenia przez Organizatora lub jego pracowników w 
określonych okolicznościach. W przypadku udzielenia mi pomocy medycznej w nagłych 
wypadkach lub usług wymagających uiszczenia opłat, wyrażam zgodę na pokrycie tych kosztów 
na żądanie. 

3. Uczestnictwo w KWRWC i związanych z nim aktywnościach („Aktywności”) wiąże się z 
przewidywalnym i nieprzewidywalnym nieodłącznym ryzykiem, wydarzeniami losowymi i 
niebezpieczeństwami, których nie eliminuje żadna doza ostrożności, uwagi ani wiedzy 
specjalistycznej, w tym między innymi możliwość poważnych obrażeń ciała, choroby, schorzeń 
i zarażenia, w tym między innymi COVID-19. Rozumiem i potwierdzam, że udział w wydarzeniu 
wiąże się z ryzykiem, niebezpieczeństwami i zagrożeniami („Ryzyko”) i wyraźnie i dobrowolnie 
przyjmuję Ryzyko i odpowiedzialność za wszelkie szkody, zobowiązania i straty, w tym utratę 
dochodów, wydatków lub wszelkie inne powiązane straty wynikające z Ryzyka wynikającego z 
mojego udziału w Aktywnościach. 

4. Wyrażam zgodę na robienie mi zdjęć i nagrywanie filmów przed, w trakcie i po moim udziale 
w KWRWC. Wyrażam zgodę i przyjmuję do wiadomości, że zdjęcia i nagrania wideo będące 
własnością Organizatora, mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych lub innych bez 
mojej dalszej zgody. Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora mojego 
imienia i nazwiska, wizerunku, głosu, podobizny i mojego występu w KWRWC w dowolnym 
czasie, w celu promowania i nagłaśniania obecnych i przyszłych Mityngów, bez wynagrodzenia. 

5. Wyrażam zgodę na przekazanie Organizatorowi wszelkich moich danych osobowych oraz 
danych szczegółowych wszystkich osób towarzyszących („Dane Osobowe”), które mogą zostać 
przez nich przekazane Przyszłemu Organizatorowi KWRWC w celu:  

a. jakikolwiek cel wymagany lub uznany za odpowiedni w celu niesienia pomocy stronom 
niniejszej Umowy lub rządowi Kraju Gospodarza lub jakimkolwiek organom, służbom 
lub agencjom władz państwowych lub lokalnych w Kraju Gospodarza, 

b. aby skontaktować się ze mną w sprawie mojej rejestracji i/lub udziału w KWRWC, 
c. zapewnienia pomocy medycznej w nagłych wypadkach, np. w przypadku, gdy doznam 

urazu, zachoruję lub stanę się chory w inny sposób podczas KWRWC, 
6. Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Organizatora Danych Osobowych w jego bazie 

danych.  
7.  Jestem świadomy/a, że wydarzenia mogą zostać opóźnione lub odwołane z przyczyn 

niezależnych od Organizatora. Zgadzam się na to, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek straty, finansowe lub inne, które mogę ponieść, wynikające lub spowodowane 
bezpośrednio lub pośrednio przez siły pozostające poza kontrolą Organizatora, w tym między 
innymi: strajki, przerwy w pracy, wypadki, działania wojenne lub terrorystyczne, zamieszki 
cywilne lub wojskowe, pogodę, pandemie lub epidemie lub choroby, katastrofy nuklearne lub 
naturalne lub klęski żywiołowe, a także przerwy, utratę lub nieprawidłowe działanie narzędzi, 
komunikacji lub usług komputerowych (oprogramowania i sprzętu). Organizator, w mało 
prawdopodobnym przypadku ewentualnego odwołania KWRWC z jakiegokolwiek powodu, 
zwróci wszystkie opłaty organizacjom i osobom, które mogły przyczynić się do sfinansowania 
wydarzenia. Takie zwroty będą dokonywane wyłącznie do kwoty, jaką Organizator będzie miał 
do dyspozycji po spełnieniu wszystkich zobowiązań. 



  


