REGULAMIN
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
Bieg odbędzie się w Myszkowie pod Honorowym Patronatem
Poseł o Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej

1. Cele i założenia biegu:
1) Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego, działającego
w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP,
2) Popularyzowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych,
3) Podtrzymywanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych,
4) Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
5) Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Termin i miejsce:
1) Bieg odbędzie się 4 marca 2018 r. o godzinie 12:00 w Myszkowie. Start Biegu pod
Restauracją „Capri” ul. Sikorskiego 18A.
2) Dystans biegu to 1963 metry. Symbolizuje on datę śmierci ostatniego Żołnierza
Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalka”.

3. Trasa biegu:
•
•
•
•
•

Początek biegu zaplanowany jest pod Restauracją „Capri” na ulicy Sikorskiego,
następnie uczestnicy będą biec ulicami:
ul. Wyszyńskiego,
ul. 1-go Maja,
ul. Graniczną,
koniec zaplanowany jest na obiekcie sportowym „Dotyk Jury”.

4. Harmonogram biegu:
10:30 – Rozpoczęcie wydawania pakietów startowych,
11:20 – Zakończenie wydawania pakietów,
11:30 – Rozgrzewka uczestników,
11:45 – Przygotowanie do startu
12:00 – Start biegu
12:30 – Przybycie na metę ostatnich uczestników
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5. Warunki uczestnictwa w biegu:
1) W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone
18 lat, przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału
w zawodach lub złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału
w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną
odpowiedzialność.
2) W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie za okazaniem pozwolenia od
rodziców.
3) Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych
imprezy.
4) Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

6. Zgłoszenie uczestnictwa:
1) Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się drogą elektroniczną. Zgłoszenia przyjmowane są
za pośrednictwem adresu e-mail: jadwiga.wisniewska.ep@gmail.com
2) Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika biegu, datę urodzenia oraz
miejscowość, z której pochodzi.
3) Limit zgłoszonych osób: 150
4) Uczestnicy biegu nie ponoszą żadnych opłat.

7. Nagrody:
1) Spośród uczestników biegu rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody:
✓ 3 wycieczki do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie Europoseł
Jadwigi Wiśniewskiej,
✓ książki historyczne,
✓ gry historyczne.
2) Zwycięzcy otrzymają także pamiątkowe puchary.
3) Organizatorzy przewidują nagrody dla najmłodszych uczestników biegu.
4) Każdy uczestnik przed rozpoczęciem biegu otrzyma pakiet startowy, w skład którego
wchodzą: pamiątkowa koszulka z wizerunkiem Żołnierza Niezłomnego, pamiątkowy
medal, numer startowy, odblask oraz gadżety reklamowe.

8. Organizator:
1) Organizatorem lokalnym biegu na terenie Myszkowa jest Ochotniczy Hufiec Pracy
w Myszkowie
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9. Postanowienia końcowe:
1) Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia
numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa.
2) Zawodnicy biegu mają obowiązek dostosowania się do poleceń pracowników obsługi
biegu oraz Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Policji.
3) Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.
4) Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
5) Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie
wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
6) Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego
od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami.
7) Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku nie
może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
8) Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń
służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
9) Organizatorzy zapewniają na trasie biegu obecność ratownika medycznego. Nie
zapewniają natomiast obecności zespołu medycznego.
10) Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW
i nie będą wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz
lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
11) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
12) Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne.
13) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
14) Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
15) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.
16) W sprawie niejasności lub ewentualnych pytań prosimy o kontakt na adres:
jadwiga.wisniewska.ep@gmail.com lub pod numerem telefonu 660-007-862.
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