
 

 

REGULAMIN TROPEM WILCZYM 
 

 W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym- 
Narodowym Dniem Pamięci  "Żołnierzy Wyklętych". 26 lutego 2017 roku 
Fundacja Wolność i Demokracja po raz piąty zorganizuje projekt "Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych".  
 
1. CELE IMPREZY:  

o Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego 
działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP 

o Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych 
o Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 
o Promocja Miasta Luboń 

2. ORGANIZATOR: 

o Organizator lokalny: Ronin Running  Adam Chudzicki NIP 7772953554,  
REGON 364003315, Luboń 62-030 ul. Dojazdowa 24.  
Kontakt do organizatora: tropemwilczymlubon@gmail.com 

o Pomysłodawca projektu: Fundacja Wolność i Demokracja  
 ul. Aleje Jerozolimskie 30/14, Warszawa  00-024  

3. TERMIN I MIEJSCE: 

o Zawody odbędą się 26 lutego 2017 r.  (niedziela), w Parku Jana Pawła II 
(Wzgórze Papieskie) w Luboniu 

o LIMIT UCZESTNIKÓW wynosi:   170 osób.  
o Start biegu nastąpi o godzinie 14:45     

4. TRASA I DYSTANS: 

o Dystans wynosi 1963m. Jest on związany z rokiem śmierci ostatniego żołnierza 
wyklętego.  Śp. Józef Franczak ps. Lalek został zastrzelony 21 października 1963 
roku.  

o Trasa będzie wytyczona wzdłuż alejek w parku Jana Pawła II.  
o Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 20 minut. 

 

 



 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

o Aby wziąć udział w biegu, należy mieć ukończone 13 lat. Zawodnicy powyżej 18 
roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. 
Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o 
zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania 
oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność (przy odbiorze pakietu 
startowego). Osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać zgodę rodziców i 
przybyć na zawody z opiekunem. 

o Opłaty startowe następują online jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. 
Numer startowy zostanie przesłany droga elektroniczną po zaksięgowaniu 
wpłaty. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 

o Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, która wypełniła formularz 
zgłoszeniowy i wniosła opłatę startową.  

o Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze 
Zawodów w niedziele 26 lutego 2017 r.  tj. w dniu biegu, w godzinach 13:00-
14:30 

o Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zwrotnych mocowanych 
w bucie. 

o Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.  

6. PAKIET I OPŁATA STARTOWA: 

Opłata startowa wynosi:  
- w okresie od 23 grudnia do 12 lutego - 30zł,  
- w okresie od 13 luty do 19 lutego - 35 zł,  
Zapisy internetowe trwają od piątku 23 grudnia 2016 r. godz. 12:00 do niedzieli 
19 lutego 2017r.   
W przypadku uzyskania 170 opłaconych osób lista startowa zostaje zamknięta. 
W przypadku niewyczerpania limitu, pakiet startowy można nabyć w dniu biegu 
w godzinach funkcjonowania biura zawodów-  kwota 40zł. 

W pakiecie startowym uczestnik otrzymuje:  
- numer startowy (pamiątkowy bezzwrotny) wraz z  agrafkami,  
- pamiątkową koszulkę ( bawełnianą)   
- medal na mecie po ukończeniu biegu,  
- ciepłą herbatę po biegu.  
 
Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na inną osobę do niedzieli 
19 lutego 2017r. godz. 20:00.  W tym celu należy skontaktować się z firmą 
odpowiedzialną za  pomiar czasu podczas zawodów, na adres email: 



 

 

kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl  podając swoje dane oraz zawodnika na 
którego ma zostać dokonane przepisanie pakietu.  

  
8. KLASYFIKACJA  
Nagrodzone zostaną osoby w następujących kategoriach:  
- Open Kobiet-  3 najlepsze zawodniczki,  
- Open Mężczyzn- 3 najlepszych zawodników,  
- Najlepsza Lubonianka i Lubonianin - 3 pierwsze miejsca. 

Osoby, które nie będą obecne podczas ceremonii zakończenia imprezy, mają 
czas na skontaktowanie się z organizatorem w sprawie odbioru nagrody do 
środy  1 marca 2017r. Po tym terminie nagroda nie będzie przyznawana. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

o Odbierając pakiet startowy uczestnik jest zobowiązany do podpisania, a 
następnie respektowania regulaminu imprezy,  

o Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, 
o Organizator nie zapewnia szatni i depozytu, 
o W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostaje on zdyskwalifikowany, 
o Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie 

www.lubonskibiegniepodleglosci.eu - zakładka Tropem Wilczym 
o Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, 

wypowiedzi uczestników do celów marketingowych, 
o Protesty należy składać w przeciągu godziny od zakończenia biegu,  
o W zawodach nie mogę brać udziału zawodnicy bądź zawodniczki obywający 

karę zawieszenia/dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących, 
o Dane osobowe uczestników biegu, zbierane są przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia imprezy: Bieg Tropem Wilczym Luboń.  
o Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia 

uczestnikom  ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci 
lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z 
obecnością , a także uczestnictwem w biegu,  

o Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają za konieczne, zakup stosownego 
ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej, 

o Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Dyrektorowi 
biegu. 

 Adam Chudzicki 
Dyrektor  Biegu Tropem Wilczym 


