
TROPEM WILCZYM
BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

OLKUSZ – RABSZTYN 
26.02.2017

REGULAMIN

Dołacz do tysiąca biegaczy z całej Polski i uczcij pamięć
Polskich Bohaterów biegnąc Tropem Wilczym!

Bieg honrowy na dystansie 1963 m
Bieg crossowy na dystansie min. 6 km

Rabsztyn 

26.02.2017 godz. 12.00

ORGANIZATORZY:

Klub Biegacza Olkuszbiega
Klub Historyczny im. Armii Krajowej

IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
Stowarzyszenie „Po prosty działaj”
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

Kontakt:
kontakt@olkuszbiega.pl

mailto:kontakt@olkuszbiega.pl


ZAPISY

1. Prawo startu w Biegu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w roku 2001 lub wcześniej.

2. Osoby  niepełnoletnie  zobowiązuje  się  do  przedstawienia  Oświadczenia  Rodzica  lub
Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

3. W Biegu  mogą  wziąć  udział  osoby,  które  wypełniły  formularz  zgłoszeniowy w formie
elektronicznej oraz dokonały opłaty wpisowej.

4. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na stronie www.olkuszbiega.pl w zakładce
„Tropem Wilczym – rejestracja” http://olkuszbiega.pl/tropem_wilczym_rejestracja/

5. Limit uczestników Biegu wynosi 200 osób. Po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy zostaną
wstrzymane (liczy się ilość osób opłaconych, a nie zapisanych)

PAKIET STARTOWY

Uczestnik w ramach opłaty wpisowej otrzymuje:

1. Numer startowy (pamiątkowy, bezwrotny)
2. Pamiatkową koszulkę
3. Opiekę medyczną podczas biegu oraz ubezpieczenie na czas biegu
4. Dyplom okolicznościowy

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiatkowy medal.

http://olkuszbiega.pl/tropem_wilczym_rejestracja/
http://www.olkuszbiega.pl/


OPŁATA STARTOWA

Wpisowe na Bieg wynosi:
– 25 zł dla wszystkich uczestników Biegu

Przewidziane są znizki w opłacie startowej:
– członkowie Klubu Biegacza Olkuszbiega – 20 zł
– młodzież szkolna ucząca się – 15 zł (max. 50 pakietów startowych)

Pakiet  startowy  można  odbierać  tylko  w  biurze  zawodów  (miejsce  i  godziny  zostaną  podane
w osobnym komunikacie)

Wpłaty dokonywane są na konto:

KLUB BIEGACZA OLKUSZBIEGA 
ul. Elizy Orzeszkowej 6/36, 32-300 Olkusz 

TYTUŁEM: Tropem Wilczym – Imię i Nazwisko – data urodzenia
nr rachunku bankowego: 50 8450 0005 0050 0556 0538 0001

1. W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej w terminie 5 dni
od daty dokonania przelewu prosimy o kontakt - kontakt@olkuszbiega.pl .

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

3. Organizator  zastrzega  sobie  mozliwośc  zwolnienia  z  opłaty  startowej  specjalnie
zaproszonych  gości.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  obniżenia  opłaty  startowej
wolontariuszom oraz  innym osobom pomocnym w organizacji  biegu  a  także  członkom
organizacji organizujących bieg.

Zmiana zawodnika!
    

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza
który chętnie wystartuje na Twoim miejscu – napisz do nas kontakt@olkuszbiega.pl
Zmiana jest  bezpłatna do 15 lutego,  po tym terminie pobierana jest  opłta  manipulacyjna za
zmianę zawodnika w wysokości 10 zł.

mailto:kontakt@olkuszbiega.pl
mailto:kontakt@olkuszbiega.pl


TRASA BIEGU:

TRASA BIEGU ORAZ LIMITY CZASOWE
ZOSTANIE OGŁOSZONA NAJPÓŻNIEJ 

DO 26 STYCZNIA 2017 ROKU

NAGRODY:
PODZIAŁ NA KLASYFIKACJE ORAZ PODZIAŁ NAGRÓD 

ZOSTANIE OGŁOSZONY NAJPÓŹNIEJ 
DO 26 STYCZNIA 2017 ROKU



WSTĘPNY RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

Niedziela 26.02.2017 

11.00-15.00    Piknik patriotyczny
12.00              Start biegu na 1963 m 
12.20              Start biegu crossowego na dystansie min. 6 km
13.15              Ceremonia dekoracji zawodników

UWAGI KOŃCOWE:

1. Podczas  biegu  uczestnicy  muszą  posiadac  nr  startowy  przekazany  przez  organizatora
przypięty z przodu stroju sportowego.

2. Uczestnik  startuje  na  własną  odpowiedzialność  i  ponosi  związane  z  tym  ryzyko.
Oświadczenie  dotyczące  startu  na  własną  odpowiedzialność  będzie  podpisywane  przed
wydaniem pakietu startowego.

3. Wydanie  pakietu  startowego  dokonywane  jest  na  podstawie  dokumentu  tożsamości  ze
zdjęciem. 

4. Pomiar czasu podczas biegu ma charakter symboliczny i będzie dokonywany metodą ręczną
stoperem elektronicznym (metoda pomiaru czasu może ulec zmianie o czym zawodnicy
zostaną poinformowani osobnym komunikatem).

5. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów. Zabroniony jest  również
start ze zwierzętami. 

6. Zabrania się startu zawodnikom pod wpływem alkoholu lub innych środków odużających. 
7. Uczestnicy  zobowiązani  są  do  pokonania  wyznaczonej  trasy  biegu  pod  grożbą

dyskwalifikacji. 
8. Zawodnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  powyższego  regulaminu  oraz  podpisania

oświadczenia że został z nim zapoznany.
9. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  regulaminie.  Wiążąca  i

ostateczna  interpretacja  regulaminu  należy  do  organizatora.  O  zmianach  w  regulaminie
Organizator będzie informował na stronie wydarzenia.

10. W sprawach nie ujętych regulaminem rostrzyga Organizator.

Organizator: KLUB BIEGACZA OLKUSZBIEGA - kontakt@olkuszbiega.pl


