
 

 

REGULAMIN 
Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 28 II 2016 roku 

Bieg lokalny w Legnicy 
 
 

I. ORGANIZATOR  
 
1. Pomysłodawcą oraz właścicielem wszelkich praw do koncepcji projektu „Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, a także realizatorem projektu „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie.  
2. Organizatorem biegu lokalnego w Legnicy, jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Młodzieżowy 
Klub Sportowy Miedź Legnica, koordynator Maciej Gałęza  
3. Biuro biegu mieścić się będzie na terenie stadionu miejskiego w Legnicy ul. Hetmańska 2 Trybuna A  
4. Punkt informacyjny w dniu biegu  znajdować się będzie przy starcie biegu. 
 
 II. CEL  
 
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 
1963 w obrębie przedwojennych granic RP.  
2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.  
3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 
 4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
 
 III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA  
 
1. Bieg odbędzie się w dniu 28 lutego 2016 roku, Start Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych o godz. 
12:00.  
2. Miejsce startu oraz mety w parku Miejskim na terenie kompleksu sportowego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji (boisko boczne trawiaste) w Legnicy.  
 3. Dystans Biegu Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych wynosi: 1963m (odwołane do 
roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty - Józef Franczak ps. Lalek ) 
  



 

 

4. Nawierzchnia trasy: naturalna, ubita, kostka.  
5. Parking dla samochodów znajdować się będzie przy Stadionie Miejskim w Legnicy. 
 
 IV. POMIAR CZASU  
1.Bieg ma charakter integracyjny - upamiętniający Historie Żołnierzy Wyklętych pomiar czasu odbywa 
się we własnym zakresie.  
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA  
1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich.  
2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegu jest złożenie przed startem przez uczestnika (w 
przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego/rodzica) pisemnego oświadczenia o stanie 
zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej (druk do pobrania w biurze zawodów).  
3. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w biegu (druk do 
pobrania w biurze zawodów lub na stronie internetowej Organizatora).  
4. Każdy uczestnik biegu powinien wypełnić kartę uczestnictwa zgodnie z dokumentem tożsamości i 
zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów (konieczność posiadania dowodu osobistego lub legitymacji 
szkolnej).  
5. Dla dzieci uczestników biegu przewidziane są medale ( 50 sztuk ) 
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów 
startowych.  
7. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku i 
zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.  
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy, a w przypadku udziału 
w biegu jego akceptacji.  
9. Warunkiem przystąpienia do biegu jest wpłata wpisowego.  
10. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 
Uczestników.  
11. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie 
się 28.02.2016 roku w Biurze Zawodów w godzinach od 8.00 do 11.00.  
12. Organizator ustala limit uczestników biegu – 200 osób. 
 VI. ZGŁOSZENIA I WPISOWE  
1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie internetowej Organizatora lub w dniu zawodów w biurze zawodów: − przez internet do dnia 
26.02.2016 na stronie operatora pomiaru czasu www.datasport.pl, − w dniu zawodów w Biurze 
zawodów,  



 

 

2. Od zawodników startujących pobiera się wpisowe w wysokości uzależnionej od daty zgłoszenia i 
dokonania wpłaty wpisowego: − do dnia 26.02.2016r. – 15.00zł, wpłata na konto bankowe dostępne 
przy dokonywaniu zgłoszenia przez internet  w nieprzekraczalnym terminie wskazanym powyżej 
(decyduje data wpłynięcia środków na konto) z dopiskiem „Bieg Tropem Wilczym” i podaniem 
imienia i nazwiska osoby startującej, − po 26.02.2016 r. oraz w dniu zawodów 25.00zł (wyłącznie 
gotówką).  
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Potwierdzenie opłaty wpisowego zawodnika zostanie 
umieszczone na liście zgłoszeniowej.  
4. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują w biurze zawodów pakiet startowy (koszulka, torba 
papierowa, opaska i materiały promocyjne) oraz na mecie: medal i ciepły posiłek. Każdy uczestnik 
będzie miał również na czas biegu wykupione ubezpieczenie NNW.  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.  
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.  
5. Organizator udostępnia zawodnikom Depozyt, który zorganizowany będzie w biurze zawodów. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie 
obiektu jak i podczas biegu.  
7. Dla uczestników imprezy Organizator zapewnia na mecie ciepły posiłek.  
8. Limit czasu na ukończeniu biegu wynosi 0,5 godz. Po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia z trasy 
zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego.  
 


