
BIEG TROPEM WILCZYM 

Park Miejski w Legnicy- 01.03.2020 r.  

I.CEL 

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców, 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

3. Promocja miasta Legnicy 

4. Upamiętnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych. 

5. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom Legnicy historii niepodległości i 

postaw patriotycznych. 

II. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Biegu Tropem Wilczym, jest Fundacja Wolność i Demokracja  

    Al. Ujazdowskie 37 lok. 2, 00-540 Warszawa. 

2. Organizatorem lokalnym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii 

Panny 7, 59-220 Legnica 

III. TERMIN, MIEJSCE I DYSTANSE: 

Bieg odbędzie się dnia 01.03.2020 r. w Parku Miejskim– – start/meta na Al. Orła Białego: 

 - biegi dzieci i młodzieży – godz.  10:30, dystanse: 

   200 m – do 6 roku życia 

   300 m – kl. I - III 

   600 m – kl. IV – VI 

   800 m – kl. VII  

  – bieg  na 1963 m -  start o godzinie 12.00 (elektroniczny pomiar czasu) 

  – bieg na 5 km – start o godzinie  12.20 (elektroniczny pomiar czasu) 

1. Biuro zawodów – Stadion Miejski Trybuna A, czynne w dniu zawodów od godz. 9.00  

2. Biegi na 1963 m i 5 km obsługiwane będą przez elektroniczny pomiar czasu. 

IV. KLASYFIKACJA 

1. Wiekowa: kobiet i mężczyzn w biegu na 5  km (miejsca 1-3) 

• K 35 od 14 do 35 lat 

• K 49 od 36 do 49 lat 

• K 50 od 50 lat wzwyż 

 

• M 35 od 14 do 35 lat 

• M 49 od 36 do 49 lat 

• M 65 od 50 do 65 lat 

• M 66 od 66 lat wzwyż 

2. Open kobiet i mężczyzn w biegu na 1963 m (miejsca 1-3). 

V. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą biegi 5 km,  1963 m, otrzymają pamiątkowy 

medal, 



2. Dzieci i młodzież, zapisani do biegu otrzymają okolicznościowy numer startowy oraz 

mały medal finiszera.  

3. Zwycięzcy kat open (I-III mca KiM) w biegu na 1963 m oraz zwycięzcy 

poszczególnych kategorii wiekowych (I – III m-ca) na 5 km otrzymają  
okolicznościowe dyplomy . 

4. Wszyscy uczestnicy biegów na 1963 m i 5 km otrzymają pakiet startowy (koszulka 

biegu, numer startowy, materiały promocyjne biegu). 

5. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają posiłek regeneracyjny, napoje 

VI. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI 

1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5420 

do dnia 28.02.2020 r. do godz. 24:00 ( zamknięcie zapisów elektronicznych ) 

 

2. Wpisowe : do biegu na 1963m i 5 km wynosi :  - do 26 stycznia – 35,00 zł 

                                                                                 - do 16 lutego   - 40,00 zł.  

                                                                                - od 24 lutego   – 45,00 zł 

1 marca (w dniu biegu/ jak będą dostępne pakiety ) – 50 zł 

3. Udział w biegach dzieci i młodzieży – nieodpłatnie. Zapisy w dniu biegu.  

4. Udział w biegu na 1963 m oraz 5 km: zapisy oraz opłata należy dokonać  przez  stronę 
Datasport Bieg Tropem Wilczym – Legnica link : 
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5420 

Opłatę można również dokonać osobiście w biurze  OSiR przy ul. N.M. Panny 7  po 

wcześniejszym zapisaniu się na stronie : 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5420 

5. Obowiązuje limit 250 uczestników łącznie w biegach na 1963m i 5 km. 

6. W przypadku nieosiągnięcia limitu 250 uczestników,  organizator będzie prowadził zapisy 

do biegu  osobiście w dniu i  godzinach weryfikacji zawodników. 

VII. UCZESTNICTWO 

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem 

tożsamości – do wglądu, 

2. Do startu na 1963m i  5  km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów 

ukończyli 14 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.  

3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od 

swoich prawnych opiekunów  

4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co 

potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu, 

5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, 

6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany 

jest do jego przestrzegania, 



7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

8. Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

9. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

osobowych, z którą, każdy  uczestnik ma obowiązek się zapoznać. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. . Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. . Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 

3.  Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz  

     osób zabezpieczających trasę biegu 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

 

                                                                                           ORGANIZATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
 

1. Organizatorem Imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Legnicy, ul. Najświętszej Marii 

Panny  7, 59-220 Legnica,  

2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako 

„Uczestnik”).  

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, 

będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, 

informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Legnicy,  

 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Krzysztof 

Grzeszczuk kontakt do IOD: iod@valven.pl.  
3) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, 

przygotowania i organizacji Imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku 

w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 

 4) odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni 

pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych  

i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 

osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo 

przekazywanych danych;  

5) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 

6) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;  

7) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych 

osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa  

w Imprezie;  

9) Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje 

bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 


