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REGULAMIN BIEGU „TROPEM WILCZYM” 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Wasilków 2018 r. 

I. Organizator 

Organizatorem i koordynatorem akcji ogólnopolskiej jest Fundacja Wolność i Demokracja, Al. 

Ujazdowskie 37 lok. 2, 00-540 Warszawa. 

Organizatorem lokalnym jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie,  

ul. Nadrzeczna 1, 16-010 Wasilków. 

II Cele i założenia wydarzenia 

Ideą projektu jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego 

działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Celem oprócz 

popularyzacji wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych, podtrzymania świadomości historycznej 

na ich temat wśród Polaków jest również promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu 

życia oraz rekreacji. 

III Termin i miejsce 

Termin: 4 marca 2018 r. godz. 12.30 

Start i meta: Zawodnicy startują z ulicy Polnej w Wasilkowie (przy Szkole Podstawowej im. 

Króla Zygmunta Augusta). Tam również znajduje się meta biegu. 

Harmonogram wydarzenia: 

9.00 – 11.00 – rejestracja i weryfikacja zawodników – wydawanie pakietów startowych 

11.00 – 11.30 - rejestracja i weryfikacja zawodników z listy rezerwowej– wydawanie pakietów 

startowych 

11.45 – uroczyste rozpoczęcie zawodów 

12.00 – wspólna rozgrzewka prowadzona przez trenera lekkiej atletyki 

12.30 – Start Biegu 

13.00 – Zakończenie Biegu, posiłek regeneracyjny 

13.10 – Występ Orkiestry Dętej z Wasilkowa pod dyrekcją Pana Adama Wolańskiego 
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13.30 – Wręczenie statuetek zwycięzcom 

13.45 – Losowanie nagród 

14.30 – Zakończenie wydarzenia 

IV Trasa i dystans biegu 

Bieg odbędzie się na dystansie 1963 m. Trasa przebiegać będzie przez ulice: Polną, 

Grodzieńską, Rynek Kilińskiego, Kościelną.  

Mapa trasy będzie dostępna na stronach internetowych: www.moakwasilkow.pl, 

gazeta.moakwasilkow.pl oraz profilach facebook Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w 

Wasilkowie i Wasilków – Tropem Wilczym. 

Na trasie będzie znajdował się punkt pomocy medycznej – w przypadku kontuzji uczestnik 

powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej. 

 

V Biuro zawodów 

Biuro zawodów znajduje się w Szkole Podstawowej przy  im. Króla Zygmunta Augusta w 

Wasilkowie przy ul. Polnej 1/4  

 

VI Rejestracja 

Uczestnicy mogą rejestrować swój udział w biegu: 

1) na stronie www.elektronicznezapisy.pl od 2.02.2018 r. do 1.03.2018 r. do godz. 24.00, 

2) bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie  

ul. Nadrzeczna 1, 16-010 Wasilków, 

3) na listach znajdujących się w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w 

Wasilkowie ul. Polna 1/4 (sekretariat), 

4) na listach znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego 

w Wasilkowie ul. Adama Mickiewicza 2 (sekretariat), 

5) na liście znajdującej się w klubie sportowym KS Wasilków ul. Supraślska 21. 
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VII Pakiet startowy 

W biegu może brać udział maksymalnie 270 uczestników. Rezerwacja miejsca w biegu odbywa 

się bezpłatnie i upoważnia do uczestnictwa w nim oraz do bezpłatnego otrzymania pamiątkowej 

koszulki, materiałów promocyjnych, torby („pakiet startowy”).  

O możliwości zakwalifikowania się do biegu w ramach danej puli pakietów, o których mowa powyżej, 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

VIII Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnicy startują w dwóch kategoriach open: 

a) Kobiety 

b) Mężczyźni 

2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze 

zawodów. Biuro (znajdujące się w budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta 

w Wasilkowie) będzie czynne 4 marca 2018 r. w godzinach od 9.00 do 11.30. Podczas 

weryfikacji zostanie przekazany uczestnikowi m.in. numer startowy, za który odpowiada 

zawodnik (od momentu odebrania go z biura) oraz pamiątkowa koszulka.  

Brak poddania się weryfikacji we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa 

w biegu. Wówczas nieodebrany „pakiet startowy” przechodzi na pierwszego uczestnika z listy 

rezerwowych. 

3. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo  

w biegu. Każdy z uczestników zobowiązany jest wypełnić formularz, w którym deklaruje, że 

jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w biegu według wzoru stanowiącego załącznik do 

regulaminu. Niepełnoletni uczestnicy chcący wziąć udział w biegu zobowiązani są dostarczyć 

Organizatorowi dodatkowo zgodę pełnoprawnego opiekuna. 

4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do 

koszulek sportowych na klatce piersiowej. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 

wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatorów powodów. 
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IX Nagrody 

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale. 

W klasyfikacji kobiet i mężczyzn za miejsca I – III zwycięzcy otrzymają statuetki. 

Nagroda specjalna dla najstarszego oraz najmłodszego uczestnika biegu. 

X Ubezpieczenie 

Wydarzenie oraz start uczestników w biegu jest objęty ubezpieczeniem Organizatora. 

XI Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbania o porządek w miejscu 

zawodów. 

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

4. Podpisując formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) uczestnik niniejszym 

wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) na publikację imienia  

i nazwiska oraz utrwalenia wizerunku w trakcie biegu oraz jego wykorzystywanie przez 

Organizatora w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem promocji biegu. 

5. Przyjazd i pobyt zawodników do miejsca biegu odbywa się na koszt własny. 

6. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 

rejestracyjnego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) 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 działał na szkodę Organizatora. 

7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

8. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu i innych środków 

odurzających. 

9. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu, przy czym zmianę Regulaminu 

Organizator wyjaśni na zasadach opublikowania pierwotnej wersji Regulaminu. 
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10. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. 

11. Informacje dotyczące biegu: 

a) W siedzibie Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie, ul. Nadrzeczna 1,  

tel.: 85 733 35 67, 534 885 400, 

b) Rafał Czaplejewicz, tel.: 606 496 674. 

 

 

 

 


