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REGULAMIN 

        Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Sulisławice 2017r. 

 

I. Organizator 

Organizatorem ogólnopolskim ,,Biegu Tropem Wilczym” jest Fundacja Wolność i Demokracja. 

Organizatorem lokalnym -  Gimnazjum w Publicznym Zespole Szkół im. Oddziału 

Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach. 

II. Cele 

1.Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Patrona szkoły. 

2.Upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy ruchu. 

3.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

4.Promocja Sulisławic jako miejscowości przyjaznej  biegowi. 

 

III. Termin i miejsce  

Bieg odbędzie się 26.02.2017r. o godz. 14.00 w Sulisławicach niezależnie od pogody. 

Trasa biegu: 

- bieg honorowy na dystansie tzw. „rodzinnym” 1963m. 

- bieg w formie zawodów na dystansie 4 km 

 

IV. Trasa biegu       

Start z Rynku w Sulisławicach w stronę cmentarza - w lewo w kierunku  Bazowa – w lewo do 

drogi powiatowej Sulisławice – Bukowa – drogą powiatową do Rynku. 

Trasa konkursowa (4 km) obejmuje podwójne przemierzenie w/w trasy. 

 

Z uzasadnionych powodów Organizator zastrzega sobie zmianę trasy biegu. 

V. Program szczegółowy 

Program imprezy w dniu 26.02.2017r.: 

godz. 13:00 – otwarcie biura zawodów w Świetlicy w Sulisławicach, rejestracja biegaczy 

godz. 14:00 – Program artystyczny w Świetlicy w Sulisławicach 

godz. 14:30 – rozgrzewka, start równoczesny biegów. 

ok. godz. 15:15 – zakończenie Biegu w Rynku, wręczenie medali, pamiątkowe zdjęcie 

uczestników, poczęstunek 

godz. 16.00 – zakończenie imprezy. 
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VI. Warunki uczestnictwa 

1. W Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych mogą startować zawodnicy: uczniowie klas I-III 

wyłącznie pod opieką rodzica, uczniowie począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz 

osoby dorosłe. 

2.Warunkiem startu jest zgłoszenie udziału w biegu poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego do dnia 12 lutego 2017 roku oraz wniesienie opłaty startowej 10 zł w 

sekretariacie szkoły. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, 

wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w biegu podpisanego przez rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

3.Każdy uczestnik biegu otrzyma ubezpieczenie NNW oraz numer startowy, który ma 

obowiązek odebrać w dniu zawodów. 

4.Opłata startowa za udział w Biegu Pamięci  Żołnierzy Wyklętych wynosi 10zł.  Obejmuje 

medal, ubezpieczenie i poczęstunek. 100 pierwszych osób, które opłacą wpisowe otrzymuje 

pamiątkową koszulkę z zawodów.  

5. Bieg na trasie 1963m jest wydarzeniem bez rywalizacji sportowej. 

6. Bieg na trasie 4 km zakończy się wyłonieniem trójki zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę. 

6.Uczestnik podpisując formularz zgłoszeniowy tym samym wyraża zgodę na poddanie się 

wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem.  

7.Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu 

i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej 

pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. 

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 

obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze 

majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w 

tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka 

wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, 

startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie 
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działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty 

(w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez 

Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego 

ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń 

(w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem 

wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.  

8. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na 

miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na Bieg. 

9. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na 

rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się 

wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. 

Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych 

substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się 

zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w 

trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu 

osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków 

odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

 

VII POLITYKA PRYWATNOŚCI 

- Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 

926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi 

warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego 

przetwarzania przez Organizatora. 

- Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: 

– w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu, 

– w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług 

Organizatora. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości 

w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, 

komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe 

Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach 

Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za 

nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź 

częściowo) zachowują ważność i wykonalność. 

- Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

- W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

   


