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REGULAMIN 

BIEGU  PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

WILCZYN 2019 

 

W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 3 marca 2019 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz 

siódmy  zorganizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizator lokalny  - Stowarzyszenie Rowerowy Wilczyn ul. Strzelińska 12D                 

62-550 Wilczyn  NIP  6652965301  

2. Organizator  akcji ogólnopolskiej – Fundacja  Wolność i Demokracja  

Al. Ujazdowskie 37 Warszawa 

 

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

1. Poszerzenie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą. 

2. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia działającego w latach 1944 – 1963 w 

obrębie przedwojennych granic RP - tzw. Żołnierzom Wyklętym. 

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia a w szczególności  popularyzacja  

idei biegania i jazdy na rowerze. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Impreza odbędzie się 3 marca 2019.  

2. Start i meta zlokalizowane będą na  terenie Plaży GOSiR Wilczyn 

3. Start biegu głównego ( 1,963 km oraz 5,0 m) odbędzie się o godz 12.00.Ponadto odbędą 

się biegi dziecięce, marsz nordic walking oraz rajd rowerowy 

4. Biegi dzieci odbywać się będą od godz. 11:00. 

5. Trasa przebiegać będzie po drogach leśnych. 

6. Tras nie posiada atestu PZLA  

7. Szczegółowa trasa zostanie przedstawiona najpóźniej na 14 dni przed imprezą.  

8. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu.. Trasa będzie wyznaczona taśmami, oraz 

oznaczona znakami pionowymi /poziomymi co 1 kilometr. 

 

IV. ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie rejestracji elektronicznej  do biegu, 

opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz 

podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. 

Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest 

jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Opłaty przelewem należy dokonać na konto Stowarzyszenia Rowerowy Wilczyn 89 8530 

0000 0300 2095 2000 0010 a w tytule wpisać: Opłata za uczestnictwo w biegu Tropem 
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Wilczym Wilczyn 2018 Imię i Nazwisko oraz dystans (bieg dzieci; bieg 1,963 km; bieg 

5,0 km; rajd rowerowy; marsz nordic walking) 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do  

której istnieje  podejrzenie że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz 

zdyskwalifikowanie każdego uczestnika wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, 

że naruszył warunki niniejszego regulaminu. 

4. Łączna liczba uczestników Biegów i rajdu rowerowego jest ograniczona  do 100 osób. 

5. Dodatkowe zgłoszenia w dniu zawodów  w biurze na Plaży GOSiR – maks. 30 osób. 

Organizator nie gwarantuje w ramach pakietu zakupionego w dniu imprezy koszulki 

technicznej wydarzenia.  

 

V. UCZESTNICTWO 

 

1. Prawo do uczestnictwa w biegu na 5 km mają osoby urodzone w roku 2003 i starsze. 

2. Prawo do uczestnictwa w biegu na  dystansie 1963 m mają osoby urodzone w 2006 i 

starsze 

3. Prawo do uczestnictwa w biegu dzieci: bez ograniczeń wiekowych 

4. Prawo do udziału w rajdzie rowerowym  osoby  urodzone w 2003 i starsze 

5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „zgody do udziału w 

biegu/radzie rowerowy „ podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego w czasie 

odbioru pakietu startowego w dniu zawodów. 

6. Podpisując deklaracje uczestnictwa Uczestnik, oświadcza że stan jego zdrowia 

umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi 

jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w 

imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

7. Uczestnicy będą ubezpieczeni polisą OC 

8.  W skład pakietu startowego biegu na 1,963 km , 5,0 km, marszu z kijkami oraz rajdu 

rowerowego wchodzi : koszulka , torba, materiały promocyjne numer startowy , 

agrafki a po ukończeniu pamiątkowy medal oraz ciepły napój lub zupa. 

9. W skład pakietu dziecięcego wchodzą: koszulka, materiały promocyjne, numer 

startowy , agrafki, a po ukończeniu pamiątkowy medal oraz ciepły napój lub zupa. 

10. Organizator nie gwarantuje otrzymania przez uczestnika imprezy konkretnego 

rozmiaru koszulki. 

11. Bieg oraz rajd zostaną zorganizowane w formule „Run For Fun” bez profesjonalnego 

pomiaru czasu. 

12. W dniu zawodów zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników 

 

 

 

VI. OPŁATY 

1. Opłata startowa za udział w biegu 1,963 km,  5 km, rajdu rowerowego i marszu nordic 

walking: 

• 25,00 zł  opłata do 26 lutego 2019 

• 35,00 zł  opłata w dniu imprezy  
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• Członkowie Stowarzyszenia Rowerowy Wilczyn opłata startowa 20,00 zł do 

26 lutego 2019 

 

2. Opłata startowa w biegu dzieci: 

• 10,00 zł opłata do 26 lutego 2019 

• 15,00 zł opłata w dniu imprezy 

3. Opłat można dokonywać: 

• w dniu zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (wymagana ponowna 

rejestracja, nie gwarantujemy dostępnych miejsc) 

• podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej. Do 26 lutego 2019 do 

godziny 23:59. 

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i 

podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów – na Plaży GOSiR w 

Wilczynie w dniu imprezy. 

6. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

 

VII. ZWROTY I REKLAMACJE 

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne. 

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do 

organizatora, a jego decyzje są ostateczne nieodwołalne. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kontakt do organizatora – Marek Stranc tel. +48 663-411-215, email: 

marekstranc@wp.pl 

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla 

wszystkich uczestników. 

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników 

Biegu. 

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z 

obecnością lub uczestnictwem w biegu. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie. 

7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować 

zawartości worka z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika  Imprezy  

w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego 

zawartości. 

8. Organizator dołoży wszelkich starań aby zdeponowane przez Uczestników worki 

były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem i zniszczeniem. 

9. Rzeczy nieodebrane do zakończenia Imprezy tj. do godziny 14:00 w dniu 3.03.2019 

roku zostaną zdeponowane  w  biurze  Organizatora  przy  ul.  Strzelińskiej 12D w 

Wilczynie. 

10. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego w trakcie rajdu rowerowego dla osób 

biorących w nim udział. 
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11. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierane są przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia imprezy pn. Bieg Tropem Wilczym. Każdemu z Uczestników Biegu 

przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania 

(zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać 

swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym. 

12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu. 

13. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 26 lutego 2019 

– osoba rezygnująca może dokonać zmiany wyłącznie po skontaktowaniu się z 

Organizatorem – Marek Stranc mail: marekstranc@wp.pl. Opłata manipulacyjna za 

przepisanie pakietu startowego wynosi 10 zł.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Wilczyn 2019                                                        wersja 1.0 
 

 Załącznik numer 1 – upoważnienie do odbioru pakietu startowego 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

Ja niżej podpisana/y 

 

……………………………………………………………………………………………………

……… 

 

legitymująca/y się dowodem osobistym numer........................................................................... 

 

upoważniam 

Panią/Pana................................................................................................................................. 

 

legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer................................................... 

do odebrania mojego pakietu startowego Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych  Wilczyn 2019. 

Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego (do wglądu) oraz podpisane 

oświadczenie. 

 

 

Upoważniający: 

 

 

….…………………………………….....................

 ……………………………………

….. Imię i nazwisko  czytelny podpis 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Informuję, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziały w zawodach i startuję na własną 

odpowiedzialność. 

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. 

Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

związanych z organizacją imprezy. 

 

 

….………………………………………………….

 ………………………………………

…. Imię i nazwisko  czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 – zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka / podopiecznego 

 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego: 

 

 

…………………….……..…………..……………………………………………………

…………. ( imię i nazwisko dziecka /podopiecznego ); 

 

W imprezie Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych  Wilczyn 2019, która odbędzie się w dniu 

3  marca 2019 r. o godz. 12.00 na Plaży GOSiR Wilczyn. 

 

Organizowanej przez Stowarzyszenie Rowerowy Wilczyn ul. Strzelińska 12D             

62-550 Wilczyn  NIP  6652965301 ( dalej Stowarzyszenie ) 

 

Oświadczam, że: 

 
- znany mi jest cel, charakter i program imprezy, 

- u dziecka/ podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych

 lub wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w 

imprezie. 

- wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/ 

podopiecznego  oraz  danych  osobowych   przez Stowarzyszenie  w   celach   

promocyjnych   i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem 

imprezy. 

 

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka (np. rodziców) 

złożone dnia …………………………………………… 

w ………………………………………………………… 

 

 

.......................................................................................................... 
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 
................................................................................................. 
czytelny podpis 

 

  


