
REGULAMIN
Bieg Tropem Wilczym. „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

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”.

I. ORGANIZATORZY:
• Organizator lokalny – Fundacja Potrafisz Polsko, Warszawa, ul. Techników 28, 

Osoba  odpowiedzialna  za  organizację  biegu:  Mateusz  Koszyk  (882 707 338,
mateusz.koszyk@wp.pl).

• Współorganizator  –  Urząd  Miejski  w  Gorlicach,  Pogórzańskie  Koło  Związku  Żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych,

• Pomysłodawca – Fundacja Wolność i Demokracja, Warszawa, Al. Jerozolimskie 30/14, 
• Inicjator oraz patron honorowy wydarzenia – Elżbieta Borowska Poseł na Sejm RP,
• Patronat honorowy - Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
• Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944

– 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
• Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

III. TERMIN I MIEJSCE:
• Bieg odbędzie  się  26 lutego  2017 r.  w Gorlicach  na terenie  Parku  Miejskiego  im.  Wojciecha

Biechońskiego.
• Biuro zawodów – Hala Sportowa OSiR w Gorlicach ul. Sportowa 9.
• Start i meta – Polana Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego.

IV. TRASA I DYSTANS BIEGU: 
• Dystans główny wynosi 1963 metry. Wskazuje on na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego

Józefa Franczaka „Lalka”, dodatkowo odbędzie się bieg na dystansie 600 m oraz 4,5 km.
• Trasa będzie odpowiednio oznaczona i przedstawiona na mapce sytuacyjnej w okolicach startu.
• W przypadku dużego opadu śniegu, trasa zostanie wcześniej odśnieżona.
• Bieg na dystansie 600 m – mała pętla alejkami asfaltowymi (dla osób od 10 – 15 roku życia).
• Bieg na dystansie 1963 m - duża pętla alejkami asfaltowymi.
• Bieg na dystansie 4,5 km - 3 duże pętle alejkami asfaltowymi.

V. PROGRAM BIEGU: 
• 07:30 – Otwarcie biura zawodów 
• 09:30 – Zakończenie wydawania pakietów startowych
• 10:00 – Bieg na dystansie 600 m
• 10.30 – Bieg na dystansie 1963 m
• 11:00 – Bieg na dystansie 4,5 km
• 12:00  – Ogłoszenie  wyników, dekoracja  zwycięzców oraz  wręczenie  nagród – Hala  Sportowa

OSiR w Gorlicach

VI. UCZESTNICTWO
• Prawo startu w biegu  mają wszystkie osoby które:

a) dokonały rejestracji,
b) uiściły opłatę startową (nie dotyczy osób po 70 roku życia),
c) otrzymały numer startowy – odbiór numeru startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu
tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów,
d) legitymują się dobrym stanem zdrowia (pisemna deklaracja na zgłoszeniu).

• Młodzież  poniżej  16  roku  życia  wystartować może  pod warunkiem pisemnej  zgody opiekuna
prawnego lub trenera.

• Zawodnicy biorący udział w biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatorów biegu
oraz Straży Miejskiej.



• Numer startowy należy przypiąć na przedniej części koszulki. Zawodnicy bez numeru startowego
mogą zostać usunięci z trasy biegu.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
• Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się:

a)  drogą elektroniczną na stronie zawodów http://tropemwilczym.pl/ do 25 lutego 2017 r.,
b)  w biurze zawodów w dniu zawodów.
• Opłata startowa:
a)  opłata startowa za udział w biegu na dystansach: 1963 m oraz 4,5 km wynosi:

– 30 zł opłata do 19 lutego 2017,
– 35 zł opłata do 25 lutego 2017,
– 40 zł opłata w dniu startu.    

b) Opłata startowa za udział w biegu na dystansie 600 m wynosi 5 zł,
c) Opłatę za uczestnictwo w biegu można dokonać na rachunek bankowy lub gotówką w dniu

zawodów;
d) Dane i numer rachunku bankowego: Fundacja Potrafisz Polsko ul. Techników 28 02-468 

Warszawa, 50 1940 1076 3169 6263 0003 0000. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko
osoby startującej oraz dopisek „Tropem Wilczym Gorlice”,

e) Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły 70 rok życia,
f) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej 

opłaty na innego uczestnika;
g) Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym 

blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym przypadku w tytule przelewu należy wpisać "Opłata 
grupowa" oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.

VIII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
• Wszyscy  uczestnicy  biegu  otrzymają  pakiet  startowy:  numer  startowy,  napój  oraz  baton

energetyczny,
• 135  osób,  które  najwcześniej  dokona  rejestracji  otrzyma  w  pakiecie  startowym  również

pamiątkową koszulkę,
• Pierwsze  45  osób,  które  uzyskają  najlepsze  wyniki  na  poszczególnych  dystansach  otrzyma

pamiątkowy medal,
• Zabezpieczenie medyczne i ratownicze zapewnia organizator,
• Uczestnicy zawodów będą mogli skorzystać z depozytu (Hala OSiR w Gorlicach).

IX. KLASYFIKACJE I NGARODY
• Nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy za zajęcie miejsc I-III w biegach na 1963 m, 600 m, 4,5

km w klasyfikacji OPEN KOBIET oraz OPEN MĘŻCZYZN.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy.
• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Interpretacja  niniejszego  regulaminu  należy  do  organizatora.  W  sprawach  nie  ujętych  w

regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
• Uczestnik  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  przez

organizatora  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r  o  ochronie  danych osobowych  (tekst
jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).

• Uczestnik wyraża zgodę na publikację  zdjęć,  nagrań filmowych oraz wywiadów z imprezy ze
swoim wizerunkiem w internecie, prasie oraz w radiu.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu.
• Ze względu na warunki atmosferyczne miejsce startu i mety może ulec zmianie.
• Organizator  nie  zapewnia uczestnikom ubezpieczenia  od następstw nieszczęśliwych wypadków

jakie powstać mogą w związku z udziałem w imprezie (zawodnicy ubezpieczają się we własnym
zakresie).


