
 

 

 

 

            GRUPY   ZADANIOWE     

42. PKO PÓŁMARATON SZCZECIN 

                    BIEG PIRATA    

 

 

BIURO ZAWODÓW  

Biuro Zawodów główne centrum Imprezy, przez które musi przejść każdy uczestnik Półmaratonu i Biegu na 10 km 

oraz rodzic/opiekun prawny dziecka zgłoszonego do Biegu Pirata, aby odebrać swój Pakiet Startowy: 

- koszulka, numer startowy z chipem – 42. PKO Półmaraton Szczecin i Bieg na 10 km 

- numer startowy i opcjonalnie zakupiona koszulka – Bieg Pirata 

otwarte w ciągu dwóch dni:  

• 27 sierpnia 2021 (piątek) godz. 14:00 – 19:00 – Centrum Biegowe Run Expert CH Nowy Turzyn I piętro  

• 28 sierpnia 2021 (sobota) godz. 9:00 – 20:00 – Namiot Biura Zawodów na parkingu Kąpieliska Arkonka 

(Miasteczko Biegowe Półmaratonu) 

Zadanie wolontariuszy polega na weryfikacji uczestników 42. PKO Półmaratonu Szczecin i Biegu na 10 km: 

• na podstawie dokumentu ze zdjęciem,  

• zbieranie od uczestników Kart Zgłoszenia/Oświadczeń z oświadczeniem: 

➢ braku przeciwwskazań do udziału w biegu oraz, że uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność 

i że, ma świadomość niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru biegu,  

➢ że w przeciągu ostatnich 20 dni nie zamieszkiwał i nie miał kontaktu z osobą przebywającej na 

kwarantannie lub podejrzaną lub zakażoną COVID-19  

Zadanie wolontariuszy polega na weryfikacji rodziców/opiekunów prawnych uczestników Biegu Pirata: 

• na podstawie dokumentu ze zdjęciem rodzica/opiekuna prawnego dziecka – uczestnika biegu, 

• zbieranie Oświadczeń Covidowych 

 

BIEG PIRATA  

Bieg dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 12, odbywa się w falach osobnych dla dziewcząt i chłopców z każdego 

rocznika, zaczynając od najmłodszego.  

!!! 28 sierpnia 2021 (sobota) godz. 15:30 – 18:00 – Parking Kąpieliska Arkonka 

 

Zadanie wolontariuszy polega na:  

• weryfikacji dzieci według harmonogramu startów w strefie startu  

• ustawienie dzieci na linii startu 

• przygotowanie medali – odpakowanie i powieszenie ich na przygotowanym wieszaku 



• wręczanie medali wszystkim uczestnikom Biegu Pirata po przekroczeniu linii mety 

 

 

PRZYGOTOWANIE PAKIETÓW FINISZERA  
Przygotowanie pakietów finiszera odbywa się w przed dzień biegów oraz rano w dniu Imprezy (dopakowanie) 
 

!!! 28 sierpnia 2021 (sobota) godz 18:00 – 20:00 

!!! 29 sierpnia 2021 (niedziela) godz 8:00 – 16:00 

Zadanie wolontariuszy polega na:  

• spakowaniu do toreb papierowych PKO butelki z wodą oraz batonów energetycznych bądź innych rzeczy 

przygotowanych przez Organizatora 

• przekazanie za metą w pełnego Pakietu Finiszera uczestnikom biegu (niedziela), 

• uporządkowanie miejsca pakowania Pakietów Finiszera 

 

 

DEPOZYT  
Depozyt to strefa w Miasteczku Biegowym, gdzie uczestnicy biegów mogą oddać przed startem na przechowanie 

swoje rzeczy i odebrać je po biegu do wyznaczonej godziny.  
 

!!! 29 sierpnia 2021 (niedziela) godz. 8:00 – 16:00 

Zadanie wolontariuszy polega na:  

• przygotowanie worków depozytowych oraz markerów do wpisania numeru startowego danego uczestnika 

na naklejce– naklejenie naklejek, 

• wydanie worka z napisanym numerem startowym na naklejce uczestnikowi biegu, 

• odebranie worka depozytowego od uczestnika – sprawdzić czy numer na worku jest zgodny z numerem 

startowym uczestnika, 

• ułożenie worków w namiocie, tak by łatwo było go wydać uczestnikowi po biegu, 

• dopilnowaniu porządku w namiocie z depozytami, 

• dbanie o bezpieczeństwo pozostawionych worków depozytowych, 

• uporządkowanie miejsca depozytu po wydaniu ostatniego depozytu, 

• przekazanie nieodebranych depozytów koordynatorowi wolontariuszy. 

Namiot z Depozytem będzie umiejscowiony w namiocie Biura Zawodów z soboty. 

 

STREFA STARTU/METY 

Strefa Startu znajduje się obok Miasteczka Biegowego na parkingu Kąpieliska Arkonka, przed bramą startową. 

!!! 29 sierpnia 2021 (niedziela) godz. 8:00 – 13:50 

Zadanie wolontariuszy polega na:  

• dopilnowaniu by wszyscy uczestnicy znaleźli się w strefie startu, 

• koordynowanie ustawienia uczestników na linii startu, 

• dopilnowanie przebiegu startu 

Strefa mety znajdować się będzie na terenie Miasteczka Biegowego za bramą mety. 

!!! 29 sierpnia 2021 (niedziela) godz. 8:00 – 16:00 

 

Zadanie wolontariuszy polega na:  



• przygotowanie wieszaków – 2 sztuki – i rozwieszenie na nich medali, 

• wsparcie uczestników którzy ukończyli bieg, 

• wręczanie medali uczestnikom którzy skończyli bieg, 

• powiadomienie służb medycznych w przypadku gdyby jakiś uczestnik biegów potrzebował pomocy 

(wzywamy pomoc, sami nie prowadzimy uczestnika do medyków) 

 

PUNKTY NAWODNIENIA 

Dwa Punkty Nawodnienia będą usytuowane na trasie oraz jeden w Miasteczku Biegowym za metą. 

!!! 29 sierpnia 2021 (niedziela) godz. 8:00 – 16:00 

 Zadanie wolontariuszy polega na:  

• punkt na trasie: 

➢ przygotowanie stanowiska do wydawania wody (ustawienie 2 stołów w wyznaczonym miejscu), 

➢ ułożenie wody tak by uczestnik biegu miał do niej swobodny dostęp, 

➢ dbanie o porządek na stanowisku, 

➢ uporządkowanie miejsca nawodnienia po zakończeniu Imprezy. 

• Punkt za metą: 

➢ przygotowanie stanowiska w namiocie do wydawania wody, 

➢ ułożenie wody tak by uczestnik biegu miał do niej swobodny dostęp, 

➢ dbanie o porządek na stanowisku, 

➢ uporządkowanie miejsca nawodnienia po zakończeniu Imprezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


