
Regulamin 

Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym w Mielcu 04 marca 2018 r. 

I. CEL 

 Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych – polskich partyzantów, którzy po zakończeniu II wojny światowej, do 1963 roku walczyli 

na terenie Polski z sowiecką okupacją; 

 Edukacja i promocja święta dedykowanego bohaterom tj. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowionego na 

1 marca przez Prezydenta RP. 

 Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 

 Promocja miasta Mielca. 

II. ORGANIZATOR GŁÓWNY 

Stowarzyszenie Społeczno Edukacyjne „Orzeł Biały-Strzelec” 

39-300 Mielec 

NIP 817 217 70 71, KRS 0000523829 

Koordynatorzy  Biegu Tropem Wilczym – Andrzej Zemmel tel.: 502972095 

                                                                  Łukasz Przybyło tel.: 697697386 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY 

 Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu. 

 Klub Historyczny „Prawda i Pamięć”. 

 JS 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Mielcu. 

 

 

 



IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. Termin – 04 marca 2018 r. (niedziela), start biegu godz. 14:15, zakończenie godz.14:45. 

2. Miejsce: Mielec. Start - Pomnik AK,  meta – Plac AK. 

3. Długość trasy – 1963 m. 

4. Trasa biegu – 100 % nawierzchnia asfaltowa. 

V. PROGRAM 

12:00 – otwarcie Biura Zawodów (wydawanie pakietów startowych dla osób które ich nie pobrały w stałym punkcie zawodów,  

w księgarni Dębickich (starówka). 

14:15 – Bieg na dystansie 1963 metry – nawiązanie do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalka”  

14:45 – zamknięcie trasy biegu  

14:50 – ceremonia wręczenia medali i zakończenie biegu 

VI. UCZESTNICTWO 

1. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych (ew. pakietów) odbędzie się w Biurze Zawodów, na starcie, w dniu: 

04.03.2018 r. (niedziela) w godz. 12.00 – 14.15 

8. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje: 

- pamiątkowy medal na mecie; 

- numer startowy z zwrotną naklejką na podstawie której nastąpi wręczenie medalu; 

- pamiątkową koszulkę; 

- materiały promocyjne przygotowane przez organizatora ogólnopolskiego Fundację Wolność i Demokracja. 

9. W Biegu prawo udziału mają wszyscy chętni bez względu na wiek. Nie będzie  prowadzona klasyfikacja. Zawodnicy startują spod 

pomnika AK. Bieg odbywa się po drodze asfaltowej w umiarkowanym tempie po wyznaczonej trasie.  



VII. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez FORMULARZ GOOGLE oraz bezpośrednio w stałym punkcie biegu w Księgarni Dębickich, 

informacje, regulamin dostępne na Facebooku pod nazwą Bieg Tropem Wilczym – Mielec oraz księgarni Dębickich w Mielcu  

ul. Mickiewicza 5. 

W dniu 04 marca 2018 r. zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów (na starcie). 

2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej, zwanej dalej 

wpisowym. 

Dokonanie wpisowego przez 220 osobę jest równoznaczne z automatycznym zamknięciem zapisów. 

 Wpisowe wynosi 20,00 PLN. 

 Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę inną niż zawodnik. Odbiór pakietów w tym przypadku odbywa się za 

okazaniem dowodu tożsamości, bądź jego kopii wraz z pisemnym oświadczeniem zawodnika. 

Opłatę należy wpłacać na konto Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „Orzeł Biały-Strzelec”, 39-300 Mielec ul. Kraszewskiego 

2/44, KRS 0000523829 - poprzez przelew lub bezpośrednio w Księgarni Dębickich lub w biurze zawodów tylko dla tych którzy nie 

zapisywali się wcześniej.  

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 

Nr konta : 71 8642 1168 2016 6812 4243 0001 

z dopiskiem „opłata startowa – Bieg Tropem Wilczym” 

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

VIII. Zakończenie biegu 

1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal. 

2. Początek wręczania godz. 14:50. 

 

 



IX. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU 

1. Bieg odbędzie się przy wyłączonym ruchu kołowym. 

2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu. 

3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej. 

4. Wszyscy uczestnicy biegu posiadają ubezpieczenie OC. 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych. 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu. 

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce 

piersiowej.  

3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia biegu, w przypadku konieczności 

wkomponowania biegu w przebieg lokalnych uroczystości. 

6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. 

 

                                                                                                                                                        Koordynator Biegu Tropem Wilczym 

 

 


