NI.4020.10/1/2019

REGULAMIN
BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM”
I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Edukacja i promocja święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
3. Upowszechnienie biegania jako jednej z form ruchu.

II. ORGANIZATORZY:
1. Organizatorem Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Miejski Ośr odek Sportu
i Rekreacji w Rumi, Urząd Miasta w Rumi, SL SALOS Rumia i Fundacja
Wolność i Demokracja, The Nort Event.
2. Honorowy patronat nad imprezą objął Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 3 marca 2019 roku ulicami Rumi.
2. Start zawodników nastąpi o godz.12.05 spod Ronda Armii Krajowej
3. Długość trasy wynosi 1963 metry. Określony dystans biegu związany jest
z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego / 1963 r.- Józef Franczak/.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Bieg jest wydarzeniem bez rywalizacji sportowej. W biegu może wziąć udział
każda osoba bez względu na wiek.
2. Uczestnictwo w biegu jest płatne 20 zł za każdego uczestnika.
3. Każda osoba startująca w biegu musi być zweryfikowana w Biurze Zawodów.
4. Biuro zawodów będzie się mieścić w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR Rumia
ul. Mickiewicza 49 w dniu:
1 marca od 16.00 do 20.00 oraz 3 marca od 9.00 do 11.30
5. Po godz. 11.30 nieodebrane pakiety przepadają.
6. Zapisy dodatkowe (opcjonalnie) odbędą się w 3 marca w godz. 11.30 -11.45
7. W biegu obowiązuje limit 650 uczestników, każdy zarejestrowany uczestnik
otrzyma pakiet startowy.
8. Każdy uczestnik musi podążać wyznaczoną trasą.

V. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są poprzez formularz
zgłoszeniowy: http://elektronicznezapisy.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 25.02.2018 roku do godz. 22.00
lub wcześniejszego wyczerpania limitu uczestników.
3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz
uiszczenie opłaty startowej w ciągu max 5 dni od zapisania się. Po tym terminie
zapisane osoby, które nie uiszczą opłaty startowej zostaną usunięte z listy.
4. Płatności za udział można wykonywać tylko poprzez przelew on-line.
5. Podczas odbioru pakietu startowego 3.03.2019 zawodnicy muszą posiadać
dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.
6. Każdy uczestnik biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest zobligowany
do biegu w koszulce w ramach pakietu startowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
4. Na każdego uczestnika na mecie czeka ciepły poczęstunek.
5. Wszyscy uczestnicy biegu powinni biec za osobą prowadzącą bieg (pilot).
6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa na drogach,
przestrzegania kodeksu drogowego i poleceń służb porządkowych w tym policji i
straży miejskiej oraz zwracać szczególną uwagę na pieszych, rowerzystów oraz
pojazdy.
8. Dzieci do 18 lat muszą okazać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu (druk
zgody można pobrać w recepcji Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR Rumia ul.
Mickiewicza 49)

Rumia
1 marca 2018 – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Celem naszego biegu jest upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, poświęcony żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia. Bieg jest wydarzeniem bez rywalizacji sportowej. W biegu może wziąć
udział każda osoba bez względu na wiek.

