
 
REGULAMIN 

Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

„Tropem Wilczym” 

04.03.2018 r. 

1. ORGANIZATOR 
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku 

KONTAKT: 

Telefon: 61 415 16 82, 509 750 711 

Email: a.kaminska@akwenczerwonak.pl, www.tropemwilczym.pl 

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ: 

Fundacja Wolność i Demokracja 

Al. Ujazdowskie 37 lok. 2 

00-540 Warszawa 

tel/fax: +48226291536 

fundacja@wid.org.pl 

2. CEL IMPREZY 

• Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w 

latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP. 

• Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych 

• Promowanie biegania i zdrowego stylu życia. 
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3. TERMIN, MIEJSCE 

04 marca 2018, godz. 14:00 

Kąpielisko Akwen Tropicana, ul. Plażowa 1, 62-005 Owińska 

4. TRASA, DYSTANS 

Dystans 1963 m 

• 1 pętla wokół zbiorników pożwirowych 

• Nawierzchnia nieregularna,piaszczysta. 

• Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem chipów zwrotnych. 

Chipy będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z 

pakietem startowym w niedzielę, 04 marca 2018, w godz. 12.00 – 13.30. 

• Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona. 

• Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut. 

 

Dystans 5 km 

• 1 pętla wokół lasów Puszcza Zielonka oraz zbiorników pożwirowych 

• Nawierzchnia nieregularna, piaszczysta, dukty leśne. 

• Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem chipów zwrotnych. 

Chipy będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z 

pakietem startowym w niedzielę, 04 marca 2018, w godz. 12.00 – 13:30. 

• Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona. 

• Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 80 minut. 

 

5. BIURO ZAWODÓW 

• Ul. Plażowa 1, 62-005 Owińska 

6. KLASYFIKACJA 

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn  

7. UCZESTNICTWO 

• W biegu  prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie 

mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna. 

• Limit uczestników biegu wynosi 90 osób. 



• Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 

wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów. 

• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie 

zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz 

okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych. 

• Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 

• Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek 

konieczny, jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany. 

 

8. ZGŁOSZENIA, OPŁATY 

• Zapisy do biegu  odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego 

na stronie www.akwenczerwonak.pl do dnia 28.04.2018 r. do godz. 12.00 

lub osobiście 04.03.2018 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu 

zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn. 

• Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości: 

30,00 zł 

• Numer konta do wpłaty: 

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku, ul. Leśna 6 

• 62-004 Czerwonak nr r-ku: 04102040270000110212174100 

• W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dopisek 

„Tropem Wilczym”. W przypadku braku tych informacji system może nie uwzględnić 

wpłaty. Prosimy wówczas o kontakt. 

• W momencie zaksięgowania wpłaty, uczestnikowi zostaje nadany numer startowy. 

• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.  

• Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane 

wszystkich zgłoszonych osób. 

9. NAGRODY 

Wszystkie osoby, które ukończą bieg otrzymują pamiątkowe medale. 

Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych. 

10. ZASADY FINANSOWANIA 

• Zawodnicy startują na własny koszt. 

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy. 

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: 

• elektroniczny pomiar czasu 

• numer startowy 

• koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych 

• pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg 

• ciepły posiłek i napój dla wszystkich uczestników biegu 

 



11. UWAGI KOŃCOWE 

• Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin. 

• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i 

fotograficznych z biegu. 

• Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne. 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną  w trakcie trwania imprezy. 

• Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy. 

• Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników 

Biegu 

• Kontakt: Agnieszka Kamińska 509 750 711a.kaminska@akwenczerwonak.pl 
• We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator biegu. 

Oświadczenie uczestnika biegu: 

• Uczestniczę w Biegu Tropem Wilczym świadom czyhających zagrożeń i na własne 

ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia 

lub życia. 

• Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia 

związanego z moim uczestnictwem w biegu. 

• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen 

w Czerwonaku – Organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby 

odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na 

wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim 

uczestnictwie w biegu. 

• Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał 

Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie 

będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie 

będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami. 

• Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 r. (Dz.U.2016 poz. 922)  wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych 

danych osobowych w celach marketingowych. 

• Na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 

1030) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na podany adres e-mail. 

• Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 r. (Dz.U.2015 poz. 2135 z późn.zm.)  przyjmuję do wiadomości, że:  

- Administratorem danych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN,  

ul. Leśna 6 62-004 Czerwonak, 

- dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem, 

- dane nie będą udostępniane innym podmiotom, 

- przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

- dane podaję dobrowolnie. 
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