
Regulamin  

„Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem 

państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Bohaterami VI edycji Biegu będą żołnierze odnalezieni na tzw. 

„Łączce”, na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.  

 

 

I. ORGANIZATOR  

Organizatorem Biegu Tropem Wilczym, zwanej dalej „Biegiem”, jest – Fundacja 

Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie, Urząd Miasta i Gminy Szczuczyn oraz 

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie. 

 

II. CELE  

1.Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  

2.Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom miasta i gminy Szczuczyn historii 

niepodległości i postaw patriotycznych. 

3.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski, 

szczególnie idei biegania. 

4. Promocja miasta i gminy Szczuczyn. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE  

1.Bieg odbędzie się 04.03.2018 przy Starym Parku w Szczuczynie.  

2.Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu 04.03.18 w godz. od 9:00 do końca Biegu 

Tropem Wilczym.  

3. Długość tras organizowanych Biegów: 500 m – od 12 lat do 16 lat; 1963 m – dystans 

honorowy (bieg otwarty dla Uczestników) oraz 7000 m – bieg otwarty. 

4.Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora miejscu, każdy 

uczestnik w koszulce otrzymanej w zestawie startowym 

5.Program zawodów:  

godz.10:30 - uroczyste powitanie zebranych uczestników  

godz. 11.00 – start biegu na dystansie 500 m 



Po zakończeniu biegu dekoracja jego uczestników. 

godz.11:45 – start biegu na dystansie 7 km 

Po zakończeniu biegu dekoracja jego uczestników. 

godz.12:00 - start biegu honorowego na dystansie 1963 m  

 Po zakończeniu biegu dekoracja jego uczestników. 

 

Po zakończeniu biegów dla wszystkich uczestników biegu przewidziana jest grochówka, 

herbata, kawa, napoje. 

 

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA („WARUNKI”)  

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

wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w zawodach podpisanego przez 

rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna 

prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach sportowych” z podpisem 

rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby 

niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy 

złożyć w dniu 04.03.2018 r. w Biurze Zawodów. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie 

do Organizatora Formularza Rejestracyjnego. 

3. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego 

Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został 

wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, 

wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego 

Regulaminu.  

4. Zgłoszenia do biegu trwają od 05.01.18 r. do 04.03.2018. Zgłaszać się można 

telefonicznie 501639043 / 862621036 / 862621037 lub osobiście w siedzibie BCK w 

Szczuczynie. 

5. Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego. Uczestnik ma prawo do odbioru Pakietu 

Startowego przygotowanego przez Organizatora ( medal + koszulka). 

6. Odbiór Pakietów Startowych oraz weryfikacja Uczestników odbędzie się w dniu 

04.03.2018 od godziny 9:00 w Biurze Zawodów – Stary Park w Szczuczynie.  



7. W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy 

posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. 

Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez 

rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o 

zdolności dziecka do udziału w zawodach sportowych”. Organizator nie ponosi 

wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem 

przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.  

8. Ubezpieczenie. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator zapewnia ubezpieczenie 

NW. 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. 

9. Ograniczenia wiekowe. Wszyscy Uczestnicy Biegu (1963 m oraz 7 km) muszą 

być urodzeni przed 04.03.2002, czyli w dniu Biegu posiadać ukończone16 lat. W 

przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza 

Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego.  

10. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. 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.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do 

którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. 

Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają 

zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.  



12. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w rozmiarze zadeklarowanym przez 

uczestnika podczas rejestracji. 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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).  

4. W przypadku nieodebrania pakietu startowego w określonym przez organizatora 

czasie, właściciel staje się sponsorem pakietu dla pierwszego uczestnika z listy 

rezerwowej obecnego podczas biegu 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres 

bckszczuczyn@wp.pl lub telefonicznie tel. 501639043 / 862621036 / 862621037. 

2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 


