
 

Regulamin Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Kraśnik, 1 marca 2020 r. 

 

 
I TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA 
1 marca 2020 r. (niedziela), Park im. św. Jana Pawła II 
Plan minutowy: 
Wydawanie pakietów startowych – godz. 10.00 – 11.30; 
Start Biegu na 5 km – godz. 11.00; 
Start Biegu na 1963 m – godz. 12.00; 
Zakończenie imprezy  - godz. 13.00. 
 
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: 
- dystans 1963 m – 2 pętle; 
- dystans 5000 m – 5 pętli; 
 
VI WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
internetowej www.krasnik.eu. 

2. 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. 

3. Wzięcie udziału w Biegu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 
VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego 
danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych 

http://www.krasnik.eu/


imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne        
i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.             
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do 
wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję 
na adres Organizatora. 

2. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte                    
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku 
będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Organizator nie będzie 
ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

3. 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. 

4. 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 imprezie, startuje 

dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje personelu medycznego 

dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu. 

2. Organizator nie pobiera od uczestników opłaty startowej. 

3. Ilość pakietów startowych i medali jest ograniczona. Organizator nie gwarantuje ich dla 

wszystkich uczestników biegu.  

4. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymają pakiet startowy według list startowych, które 
zostaną  utworzone na podstawie zgłoszeń uczestników. 

5. Listy startowe będą opublikowane na stronie www.krasnik.eu do dnia 27.02 br. 
6. Każdy z uczestników, który zostanie zakwalifikowany na listę startową zostanie 

poinformowany mailowo.  
7. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej 

dostępności. 
8. Otrzymanie pakietu startowego nie gwarantuje otrzymania medalu na mecie biegu. 
9. Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w biegu dobrowolnie i na 

własną odpowiedzialność. 

10. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania biegu. 

11. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża 
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub 

http://www.krasnik.eu/


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, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach na promocyjnych 
materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz  
w przekazach telewizyjnych i radiowych.  

12. Organizator nie zapewnia uczestnikom możliwość skorzystania z szatni. 

13. Organizator nie prowadzi klasyfikacji uczestników biegu pod względem kolejności na 

mecie. 

14. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator. 

15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

16. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb 

odpowiedzialnych za kierowanie ruchem i zabezpieczających trasę biegu z ramienia 

Organizatora. 

 

 

 

 

Kontakt i informacje: Piotr Członka: tel. (81) 825 15 67,  e-mail: sport@krasnik.eu   

 
 
 
 


