REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych “Tropem Wilczym”
06.03.2022r. BLIZNA k/Ropczyc

§ 1.
Organizator
1. Organizatorem wydarzenia sportowego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych “Tropem
Wilczym”, zwanego dalej: „Biegiem”, jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie
z siedzibą w Kamionce, pod adresem: Kamionka 69, 39-122 Kamionka, posiadającym NIP
8181011306, posiadającym REGON 001000491.
2. Organizatorem i koordynatorem ogólnopolskiej promocji Biegu jest Fundacja Wolność
i Demokracja z siedzibą w Warszawie (00-540) w Al. Ujazdowskich 37 lok. 2, wpisaną do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000249712, posiadającą NIP 7010004121, posiadającą REGON 140429708.
3. Aktualne informacje o biegu będą zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej
organizatora pod adresem http://tropemwilczym.org/.
4. Organizator zastrzega sobie kontakt e-mailowy za pośrednictwem poczty elektronicznej:
park.blizna@ostrow.gmina.pl
5. Partnerami Biegu są Gmina Ostrów oraz Nadleśnictwo Tuszyna.
§ 2.
Cel Biegu
Celem Biegu jest:
1) upamiętnienie żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego,
działającego w latach 1944–1963 na terytorium przedwojennych granic Rzeczypospolitej
polskiej;
2) upowszechnianie aktywności fizycznej na wolnym powietrzu, w tym biegania;
3) promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4) promocja Parku Historycznego „Blizna” w Bliźnie.
§ 3.
Termin i miejsce
1. Start Biegu nastąpi w dniu 6 marca 2022r. w miejscowości Blizna k/Ropczyc. Start i meta
będą zlokalizowane w bramie Parku Historycznego Blizna.

2. Bieg odbędzie się w trzech wariantach trasowych oraz dystansowych:
1) Dystans 1963m.:
•

start godz. 12:00,

•

20 minutowy limit czasu,

•

jedna pętla,

•

trasa pofałdowana - teren wokół Parku Historycznego „Blizna” w Bliźnie,

•

nawierzchnia miękka i leśne ścieżki,

•

oznakowana i zabezpieczona trasa.

2) Dystans około 5 km:
•

start godz.: 12:25,

•

120 minutowy limit czasu,

•

jedna pętla,

•

utwardzona, prowadząca prawie w całości leśnymi ścieżkami trasa,

•

oznakowana i zabezpieczona trasa.

3) Dystans około 12,5km:
•

start godz. 12:30,

•

120 minutowy limit czasu,

•

oznakowana i zabezpieczona trasa,

•

jedna pętla,

•

trasa głównie leśnymi ścieżkami.
§ 4.
Biuro Organizatora Biegu

1. Biuro będzie znajdować się w budynku położonym obok Parku Historycznego (pomiędzy
Parkiem, a boiskiem do gry).
2. Biuro będzie czynne w godzinach: 9:00 – 14:45.
3. Pakiety startowe będą wydawane w godzinach pracy Biura. W tym czasie będą przyjmowane
również depozyty.
4. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie okazania numeru
startowego przez uczestnika Biegu, po uprzednim spakowaniu ich przez uczestnika Biegu
do spersonalizowanego worka, dołączonego do pakietu startowego.
5. Organizator nie odpowiada za pozostawione w depozycie rzeczy wartościowe.
6. Organizator zapewnia uczestnikom Biegu szatnię.
7. Uczestnicy Biegu mają możliwość zwiedzenia Muzeum Parku Historycznego „Blizna”
w Bliźnie. Więcej na http://www.parkhistorycznyblizna.pl/.

§ 5.
Pakiety i inne świadczenia
Uczestnik w ramach opłaty wpisowej otrzymuje:
1) numer startowy (bezzwrotny);
2) pamiątkowa koszulka z wizerunkiem Żołnierzy Wyklętych;
3) ciepły posiłek na mecie oraz napoje;
4) zabezpieczenie medyczne i ubezpieczenie NNW;
5) elektroniczny pomiar czasu;
6) gadżety okolicznościowe;
7) worek depozytowy.
§ 6.
Klasyfikacja i nagrody
1. Zwycięzcy wszystkich biegów otrzymają okolicznościowe puchary.
2. Każdemu uczestnikowi zostanie na mecie wręczony pamiątkowy medal.
3. Klasyfikacja wszystkich biegów zostanie ustalona na podstawie elektronicznego pomiaru
czasu.
§ 7.
Uczestnictwo
1. W Biegu na dystansie 12,5 km i 5 km prawo startu mają uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat.
2. W Biegu na dystansie 1963 m. nie wprowadza się limitu wiekowego, z zastrzeżeniem
że niepełnoletni uczestnicy Biegu obowiązani są okazać Organizatorowi pisemną zgodę
rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do Biegu będzie własnoręczne podpisanie Karty
Zawodnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie
dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
4. Przekazanie przez uczestnika Organizatorowi podpisanej Karty Zawodnika, o której mowa
w ust. 3, postrzega się jako świadomy i dobrowolny udział uczestnika w Biegu. Tym samym
Organizator domniemuje, że uczestnik bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność
i jest świadomy, że udział w Biegu związany jest wysiłkiem fizycznym, pociągającym
za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, w tym możliwość obrażeń ciała
oraz urazów fizycznych, w tym śmierci.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku
wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów,
w szczególności obostrzeń wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem rozwojowi
pandemii SARS-COV-2.

6. Podczas Biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać widoczne numery startowe
przymocowane do odzieży wierzchniej na wysokości klatki piersiowej uczestnika, w celu
możliwości jego identyfikacji.
§ 8.
Zgłoszenia i opłaty
1.

Zapisy uczestników Biegu odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie: https://timekeeper.pl/zawody/ do dnia 27.02.2022 r. Po wskazanym
terminie brak jest możliwości rejestracji. W dniu Biegu Organizatorzy nie będą prowadzili
zapisów uczestników Biegu, jak również przyjmowali od nich opłat rejestracyjnych.

2.

Liczba uczestników Biegu na wszystkich dystansach jest reglamentowana i wynosi do 450
osób, z zastrzeżeniem, że na końcowy limit uczestników mogą mieć wpływ bieżące
przepisy sanitarno-epidemiczne, w tym ograniczenia wynikające z zagrożeń pandemią
wirusa COVID-19. Lista uczestników Biegu tworzona jest na podstawie listy wpłat
wpisowego. Decyduje kolejność dokonanych wpłat.

3.

Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z uzasadnionych przyczyn.

4.

Uczestnicy Biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:

5.

•

Bieg na dystansie 1963 m – 25 zł,

•

Biegi na dystansie 12,5 km i 5 km – 35 zł cena do 31.01.2022 r.,

•

Biegi na dystansie 12,5 km i 5 km – 55 zł cena od 01.02.2022 r.

Po zarejestrowaniu się uczestnik Biegu obowiązany jest uiścić opłatę wpisową za
pośrednictwem strony internetowej Organizatora. Opłaty dokonuje się za pośrednictwem
przycisku “opłać start”, znajdującego się po prawej stronie nazwiska uczestnika
widocznego na ogólnodostępnej stronie internetowej. Organizator nie przewiduje wpłat na
rachunek bankowy.

6.

Uczestnicy, którzy opłacili udział w Biegu zobowiązani są do posiadania potwierdzenia
wpłaty, o której mowa w ust. 4, w dniu Biegu.
§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Biegu.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu
i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych
z biegu.
3. Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

6. We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.

