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REGULAMIN BIEGU „TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH” – Wieliczka, 4 marca 2018 r. 

 
I. ORGANIZATOR 
Organizatorem Imprezy – biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
(zwany dalej „biegiem”) jest Urząd Miasta i Gminy Wieliczka we współpracy z Powiatową  
i Miejską Biblioteką Publiczną. Partnerami biegu jest Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon, 
Niepubliczne Gimnazjum Podstolice, Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
Wieliczka, Szkoła Podstawowa im. s. E. Podoskiej w Grajowie, Drużyna ZHR „Halit”, 
Wielicka Drużyna Dziewczęca ZHR „Buczyna”, Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Solne 
Miasto. 
II. CELE 
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. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 
5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
6. Promocja gminy Wieliczka. 
III. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA - BIEGU 
W ramach wydarzenia odbędzie się bieg rodzinny na dystansie rodzinnym 1963 metrów 
Bieg odbędzie się w dniu 4 marca 2018 r., w Wieliczce. Start biegu o godzinie 12:00 na Rynku 
Górnym w Wieliczce. Meta: Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne „Solne Miasto”.  
Limit czasu 60 minut. Zapisy do biegu rozpoczną się w dniu 4 marca 2018 r. od godz. 9:30 do 
11:30, w biurze zawodów na starcie. Limit zawodników: 100.  
IV. PROGRAM IMPREZY W DNIU 4 marca 2018 r.  
1. 9:30 -11:30 Rejestracja Uczestników i odbiór pakietów startowych (nr startowy, koszulka, 
materiały promocyjne). 
2. 11:50 Powitanie uczestników, wspólna rozgrzewka.  
3. 12.00 Start biegu na dystansie 1963 m. 
4. 12:30-13:00 AKCJA SPOŁECZNA „Ułóżmy mozaikę wolności - wspólne malowanie 
portretu rtm. Witolda Pileckiego na patio Centrum „Solne Miasto”13:00  
5. 13:00 Zamknięcie trasy biegu na dystansie 1963 m. 
6. 13:15 Ceremonia wręczenia medali, nagród specjalnych oraz dyplomów. 
V. TRASA BIEGU 
1. Długość trasy biegu rodzinnego wynosi 1963 metrów - nawiązanie do daty śmierci ostatniego 
Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka ps. „Lalek”. 
2.Trasa biegu na dystansie 1963 metrów będzie przebiegać drogami o nawierzchni asfaltowej. 
Mapa trasy biegu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
3. Trasa biegu na dystansie 1963 m nie posiada atestu. 
4. W biegu na dystansie 1963 m nie przewiduje się pomiaru czasu. 
5. Limit czasu na pokonanie trasy biegu wynosi 60 minut. Uczestnicy, którzy zrezygnują lub 
nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy biegu. 
VI. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA 
1.W biegu na dystansie 1963 m prawo startu mają osoby (niezależnie od wieku), które dokonają 
rejestracji uczestnictwa w dniu biegu 4 marca 2018 r. w biurze zawodów w godzinach 9:30-
11:30 poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do 
Regulaminu), dostępnego na stronie Internetowej www.biblioteka.wieliczka.eu oraz 
www.wieliczka.eu oraz w biurze zawodów w dniu zawodów oraz jego własnoręczne 
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podpisanie w dniu wydarzenia. Na jednym formularzu zgłoszenia można zgłosić od 1 do 5 
uczestników drużyny. 
2. Wypełnienie formularza oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem biegu oraz 
akceptuje ten Regulamin. 
3. Wypełnienie formularza zapisów jest jednoznaczne z oświadczeniem o zdolności do 
udziału w biegu na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich 
oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 
4.W przypadku osób, które do dnia biegu nie ukończyły 18 roku życia, warunkiem uczestnictwa 
w biegu jest prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza zapisów, przez rodziców lub 
opiekunów prawnych, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w biegu osoby 
niepełnoletniej podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych.  
5. Koszulkę okolicznościową wraz z numerem startowym odbiera się wyłącznie w dniu biegu. 
Zawodnik zobowiązuje się do uczestnictwa w biegu w koszulce okolicznościowej wraz 
z numerem startowym. 
6. Przed startem, każdy uczestnik imprezy otrzyma numer startowy. 
7. Limit uczestników wynosi 100 os. W przypadku wyczerpania limitu, Organizator zastrzega 
sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji uczestników.  
8 .Uczestnicy biegu ustawiają się na starcie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. 
9.W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora. 
10. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 
odurzających. 
11. Wypełnienie formularza zapisów przez uczestnika oraz przez rodzica lub prawnego 
opiekuna niepełnoletniego uczestnika biegu na dystansie 1963 m jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody przez uczestnika na poddanie się wymaganiom niniejszego 
Regulaminu, w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 922 ) oraz na wykorzystanie i rozpowszechnienie 
wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.  
12. Organizator zastrzega sobie, a także na rzecz podmiotów z nim powiązanych, prawo do 
przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, 
używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów 
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, 
a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radio telewizyjnych oraz 
na wszelkie inne potrzeby komercyjne. 
13. Organizator zastrzega sobie, a także na rzecz swoich współpracowników i podmiotów z nim 
powiązanych, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów 
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju 
zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych 
nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, 
magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na 
potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych 
z działalnością współorganizatorów i partnerów biegu. Uczestnik oświadcza, że Organizator, 
ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat 
związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.  
14. Organizator zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenie OC - dotyczy biegu na dystansie 
1963 m. 
15. Organizator nie zapewnia dla uczestników biegu na dystansie 1963 m ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie uczestnika biegu od następstw 
nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestnika biegu. 
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16. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu na dystansie 1963 m. 
17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestników biegu na dystansie 
1963 m. 
18. Organizator zapewnia bezpieczeństwo ruchu pojazdów i Uczestników biegu na dystansie 
1963 m. 
19. Organizator zapewnia Uczestnikom biegu możliwość bezpłatnego korzystania z toalety. 
20. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. 
21. Trasa biegu na dystansie 1963 m będzie oznaczona i kontrolowana przez służby 
porządkowe Organizatora. 
22. Przy zabezpieczeniu imprezy Organizator współpracuje z Policją. 
23. Bieg na dystansie 1963 m odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
24. W biegu na dystansie 1963 m dopuszcza się udział osób, które pokonają trasę biegu 
w marszu Nordic Walking. 
VII. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW IMPREZY 

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do: 
a. Uczestnictwa stawiającego sobie rywalizację  

zgodną z duchem fair play. 
b. Przeciwdziałania zachowaniu chuligańskiemu na trasie 

biegów jak i w trakcie imprezy 
c. Informowanie osób funkcyjnych o nieprawidłowościach i zagrożeniach 

szczególnie dotyczących życia i zdrowia uczestników 
d. Udzielanie pomocy osobom kontuzjowanym. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika nieprzestrzegającego 
regulaminu imprezy 

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY 
1. Organizator nie prowadzi klasyfikacji dla uczestników biegu na dystansie 1963 m. 
2. Dla najmłodszego i najstarszego Uczestnika, a także najliczniejszej rodziny biorącej udział 
w biegu Organizator może przeznaczyć upominki wręczone po biegu.  
3.Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal. 
IX. BIURO IMPREZY 
Biuro Zawodów znajdować się będzie na Rynku Górnym w Wieliczce w godzinach od 9:30 -
11:30 . 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
2.W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
3.W sprawie reklamacji związanych z imprezą należy kontaktować się z Organizatorem. 


