Regulamin Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Kraśnik, 3 marca 2019 r.

I TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA
3 marca 2019 r. (niedziela), start - godz. 12.00 - Park im. Jana Pawła II
Wydawanie pakietów startowych – godz. 10.30 – 12.00 - Park im. Jana Pawła II
II CEL
1. Popularyzacja biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej.
2. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego
w latach 1944 –1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
3. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
4. Promocja kultury fizycznej.
III ORGANIZATOR
1. Fundacja Wolność i Demokracja.
2. Miasto Kraśnik.
3. Strefa Triathlonu Kraśnik.
IV FORMUŁA
1. Bieg alejkami parku (kostka brukowa) na dystansie 1963 m.
2. Bieg alejkami parku (kostka brukowa) na dystansie 5000 m.
V TRASA
Trasa przebiega po obrysie Parku im. Jana Pawła II:
- dystans 1963 m – 2 pętle;
- dystans 5000 m – 5 pętli;
VI WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych mogą uczestniczyć:
- osoby dorosłe;
- dzieci znajdujące się pod opieką rodziców/opiekunów lub za ich pisemną zgodą;
- grupy szkolne pod opieką wytypowanych opiekunów.
2. Wzięcie udziału w Biegu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę przedmedyczną podczas trwania biegu.
2. Uczestnik przychodząc na start biegu deklaruje, że jest zdolny(a) i nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w Biegu.
3. Organizator nie zapewnia uczestnikom możliwości skorzystania z szatni.
4. Organizator nie prowadzi klasyfikacji uczestników biegu pod względem kolejności na mecie.
5. Organizator nie pobiera od uczestników opłaty startowej.
6. W czasie trwania Biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez
Organizatora.
7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu.
Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej,
wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce
przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
8. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody
o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną
odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym

i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą
wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia
o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego
się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy
dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
9. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach
eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do
pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez, udostępniania sponsorom oraz
partnerom w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania
i publikowania w wydawnictwach na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora,
w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.
11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi
Biegu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek
z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do
wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

