„TROPEM WILCZYM” BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 MARCA 2015 ROKU

REGULAMIN
I. CEL I CHARAKTER IMPREZY
Ideą projektu biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
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Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia
antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w
obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.
Wydarzenie niesie silne przesłanie patriotyczne oraz może być ciekawe dla
osób w każdym wieku. Bieganie staje się coraz popularniejsze, jednak w tej
imprezie atrakcje towarzyszące biegowi, takie jak: piknik wojskowy,
wystawy, prelekcje, pokazy sprzętu wojskowego sprawiają, że uczestnikami
projektu stają się także osoby niebiegające. Zaangażowanie w projekt
potwierdza, że idea i wartości, o które swoją walkę oparli Żołnierze Wyklęci
są dzisiaj wciąż żywe i aktualne.
II. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Burmistrz Miasta Jarosławia;
2. Jarosławska Grupa Biegowa „Sokół”;
3. Instytut Pamięci Narodowej o. Rzeszów
4. Jednostka Strzelecka OSW Strzelec
5. Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu;
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” odbędzie
się 1 marca 2015 roku (niedziela)
2. Start biegu nastąpi od pomnika Władysława Koby u zbiegu ulic Jana
Pawła II i Cegielnianej o godz. 12.00.
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3. Meta biegu znajdować się będzie na Rynku.
4. Długość trasy - 1963 m
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych mogą startować zawodnicy bez
ograniczeń wiekowych;
2. Warunkiem startu w biegu jest zgłoszenie udziału w biegu przez
wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie www.jaroslaw.pl w terminie do 25 lutego 2015 r.
3. Pełne pakiety startowe gwarantowane są w biurze organizacyjnym biegu
w siedzibie Gimnazjum Publicznego nr 2 ul. Jana Pawła II 26 w
Jarosławiu. Pakiet startowy obejmuje: koszulkę, numery startowe oraz
worek na depozyt.
4. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest podpisanie oświadczenia (do
pobrania na stronie www.jaroslaw.pl) o uczestnictwie w biegu.
W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia wymagane jest
dołączenie zgody podpisanej przez opiekuna prawnego (do pobrania na
stronie www.jaroslaw.pl). Oświadczenie zawiera deklarację, że uczestnik
biegu jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze

startem w Wilczym Biegu oraz że jego/jej stan zdrowia pozwala na udział
w takich zawodach. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego
zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w Biegu, zawodnik
zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii
lekarza.
5. Organizator ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków
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każdego prawidłowo zgłoszonego uczestnika.
6. Warunkiem

sklasyfikowania

zawodnika

jest

przebiegnięcie

po

zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 30
minut. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Zawodnicy,
którzy nie ukończą biegu w terminie do 30 min od startu, są zobowiązani
do przerwania biegu i zejścia z trasy.
7. Depozyt będzie znajdował się w Biurze Zawodów (Gimnazjum nr 2 w
Jarosławiu) i będzie można deponować w nim rzeczy zawodników
zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora). Każdy
uczestnik otrzyma worek i naklejkę z takim samym numerem jak numer
startowy. Odbiór depozytu po ukończeniu nastąpi w Szkole Podstawowej
nr 6 (ul. Spytka). Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za
okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez
zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka
przez nieupoważnioną osobę. Zabrania się pozostawiania w depozycie
przedmiotów wartościowych.
8. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych informujemy, iż administratorem danych osobowych
uczestników biegu Tropem Wilczym Jarosław 2015 jest Burmistrz Miasta

Jarosławia z siedzibą w Urzędzie Miasta Jarosławia ul. Rynek 1, 37-500
Jarosław. Dane uczestników będą przetwarzane w jedynie na potrzeby
biegu. Wszyscy uczestnicy biegu mogą mieć dostęp do treści swoich
danych oraz do ich poprawienia. Posiadanie danych osobowych
niezbędne jest do zarejestrowania wszystkich uczestników biegu.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
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potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich
wizerunku

w

materiałach

marketingowych,

informacyjnych

i promocyjnych.
9. W biegu mogą brać udział zawodnicy niepełnosprawni, w tym także
niepełnosprawni na wyczynowych wózkach inwalidzkich.
10.

Organizator dopuszcza, a nawet zachęca do startu rodzinnego także

dzieci z opiekunami na dostosowanych do tego typu biegów wózkach
dziecięcych.
11.

W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń

osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób
działających w imieniu organizatora.
12.

Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie limitu czasu, ponosi za

to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów
ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
13.

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu,

bądź innych środków odurzających.
V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu można dokonać poprzez: wysłanie do
dnia 25.02.2015 r. prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego
on-line dostępnego na stronie www.jaroslaw.pl. Lista może zostać
zamknięta w terminie wcześniejszym, o czym poinformowani będą
uczestnicy Biegu poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Jarosławia:
http://um.jaroslaw.pl/tropemwilczym/
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2. Biuro Zawodów mieścić się będzie na terenie Publicznego Gimnazjum nr
2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu, przy ul. Jana Pawła II.
Czynne będzie w sobotę 28 lutego 2015 r. od godz. 17.00 do 19.00, oraz
w dniu zawodów od godz. 9.00 do 11.40.
3. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
a. koszulka z logo Biegu;
b.

numer startowy + agrafka;

c. worek na odzież do depozytu + naklejka na worek; bloczek
na herbatę i ciepłą grochówkę;
d. materiały informacyjne;
Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych
odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości (w wypadku uczniów
i studentów stosownej legitymacji). W przypadku osób niepełnoletnich
wydanie pakietu będzie możliwe za okazaniem zgody opiekuna prawnego
w Biurze Zawodów.
VI. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane
przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie
numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą
dyskwalifikacji.
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2. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 12:00 w dniu
odbywania się zawodów.
3. Organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, będą
one zamieszczane na stronie UM Jarosławia natychmiast po ich podjęciu.
4. Uczestników Biegu Tropem Wilczym obowiązuje niniejszy regulamin.
Odbiór

pakietu

startowego

równoznaczne z jego akceptacją.

Jarosław, 23 stycznia 2015 r.

oraz

podpisanie

oświadczenia

są

