REGULAMIN

I. Organizator
Organizator i koordynator akcji ogólnopolskiej:
Fundacja Wolność i Demokracja
Aleje Jerozolimskie 30 lok.14
00-024 Warszawa
Partner Lokalny:
Stowarzyszenie „Pamiętamy”
Ul. Srebrna 4
98-220 Zduńska Wola

Cele

II.

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. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Termin i miejsce

III.

1. Bieg odbędzie się 4.03.2018 w Zduńskiej Woli,
start na terenie Stadionu miejskiego w Zduńskiej Woli,
meta przewidziana jest przy Centrum Integracji Ratusz. Bieg będzie prowadził ulicą
łaską, gdzie nastąpi czasowe wyłączenie ulicy z ruchu ulicznego.
2. Bieg odbędzie się na jednym dystansie - Bieg Honorowy na 1963 m . Długość trasy
Biegu Honorowego na 1963 m to dystans symboliczny upamiętniający rok w którym
zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak – ps. Lalek. Trasa biegu nie posiada
atestu PZLA ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
3. Zawodników obowiązuje limit czasowy wynoszący 25min.
IV.

Program biegu

10:00 – Otwarcie biura zawodów
10:00-11:50- Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów
12:00- Start biegu
12:25- Zakończenie biegu i zamknięcie trasy
12:45- Ceremonia dekoracji
V.

Zgłoszenia do Biegu

1. Bieg jest bezpłatny.
2. Limit uczestników obejmujący pakiety startowe: 170 osób. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
3. W Biegu Honorowym na 1963 m mają prawo startu wszystkie osoby bez
ograniczeń wiekowych . Przewidziano trzy kategorie:
- Kobiety (od 16 roku życia w wzwyż) na dystansie 1963m.
- Mężczyźni (od 16 roku życia w wzwyż) na dystansie 1963m.
- dzieci do 15 roku życia na dystansie 1963m.
4. Zapisy na bieg można dokonywać elektronicznie na stronie: http://rajsportactive.pl/zapisy
oraz
mailowo do dnia 02.03.2018 na adres: kamilwdowiakzdw@gmail.com
- w
zgłoszeniu mailowym należy podać imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia,
miejscowość, tel kontaktowy oraz kontakt do osoby w razie wypadku.

VI.
Klasyfikacje i nagrody
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg Honorowy otrzymają pamiątkowy
medal. Pierwsze 170 osób zapisanych na bieg otrzymuje zestaw startowy.

2. W zestaw startowy zawiera: numer startowy, medal, koszulkę startową,
opaskę.
3. Dla pierwszych trzech osób z każdej kategorii przewidziane są pamiątkowe statuetki.
4. W Biegu Honorowym na 1963 m Przewidziano trzy kategorie:
- Kobiety (od 16 roku życia w wzwyż)
- Mężczyźni (od 16 roku życia w wzwyż)
- dzieci do 15 roku życia
5. Najstarszy oraz najmłodszy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową statuetkę
Bieg ma charakter integracyjno-patriotyczny bez elektronicznego pomiaru czasu.
VII.

Postanowienia końcowe

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w
całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą
dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby
bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania
się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i
przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair
play oraz niniejszego regulaminu.
4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
6. Uczestnik biegu zobowiązuje się do podpisania oświadczenia (zał.1). Niepełnoletni do
podpisania załącznika 2.
7. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne.
8. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań
lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
9. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
10. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,
które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników
imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone
szkody
11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo
do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach
radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich
modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym
prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych,
wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie
umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz
mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby

reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie
będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami
opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji
na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji
Biegu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach
w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
13. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
14. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości
regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)

Kontakt:
Stowarzyszenie „Pamiętamy”
Ul. Srebrna 4
98-220 Zduńska Wola
Organizator: 792-825-393
dział techniczny zapisów: 663-748-312
mail: kamilwdowiakzdw@gmail.com

OŚWIADCZENIE

Imię Nazwisko zawodnika:............................................................................................
nr PESEL: ….........................................................................
Zgłaszając się na Tropem Wilczym- Bieg

Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 04.03.2018r.

oświadczam, że


zapoznałem/am się z regulaminem wydarzenia oraz akceptuję i zobowiązuję się do
postępowania zgodnego z regulaminem, postanowieniami organizatorów, przepisami prawa i
warunkami zabezpieczenia imprezy.



Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w zawodach i startuję w nich na
własną odpowiedzialność i ryzyko.



Oświadczam, iż ja i moja rodzina/opiekunowie prawni nie będziemy rościli żadnych pretensji
do organizatora z tytułu odniesionych kontuzji, utraty zdrowia lub życia.



Świadomy/-ma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń stwierdzam, że
moje predyspozycje fizyczne pozwalają mi na pokonanie zakładanego dystansu.



Oświadczam iż nie jestem pod wpływem alkoholu, narkotyków i substancji psychotropowych
oraz nie cierpię na żadne choroby mogące mieć istotny wpływ na przebieg biegu.



Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu.



Oświadczam, że posiadam osobiste lub grupowe ubezpieczenie NW.



Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z
moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję, portale
internetowe a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.

 Startuję w zawodach na własną odpowiedzialność i ponoszę osobistą odpowiedzialność za
wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób.

Miejscowość, data:.................................................

...................................................
Podpis zawodnika lub prawnego
opiekuna

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

Ja (imię i nazwisko)....................................................................................
nr PESEL opiekuna:...........................................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka/podopiecznego(imię i nazwisko) :
......................................................................................
w Tropem Wilczym- Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 04.03.2018r. oraz
oświadczam, że biorę za nie pełną odpowiedzialność podczas trwania biegu.
 Jestem świadomy/-ma zagrażających niebezpieczeństw wynikających z uczestnictwa
mojego dziecka/podopiecznego w biegu, oświadczam, że moje dziecko/podopieczny
jest w stanie pokonać zakładany dystans, nie będę rościć żadnych pretensji do
organizatora z tytułu odniesionych kontuzji, utraty zdrowia lub życia.
 Oświadczam, iż moje dziecko/podopieczny nie jest pod wpływem alkoholu,
narkotyków i substancji psychotropowych oraz nie cierpi na żadne choroby mogące
mieć istotny wpływ na przebieg biegu.
 Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem imprezy i w pełni akceptuje
jego warunki. Oświadczam, że posiada osobiste lub grupowe ubezpieczenie NW.
 Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moim
dzieckiem/podopiecznym, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio, telewizję, portale internetowe a także w celach
marketingowych Organizatora i sponsorów.
 Mój podopieczny startuje w zawodach na moją odpowiedzialność i ponoszę osobistą
odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami
dóbr lub praw innych osób.
 Przyjmuję do wiadomości, że dziecko/podopieczny ma obowiązek przestrzegać
zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Miejscowość, data........................................
….................................................... (czytelny podpis)

