REGULAMIN
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
Wasilków 2020 r.
I. ORGANIZATOR
Organizatorem i koordynatorem akcji ogólnopolskiej jest Fundacja Wolność i Demokracja,
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2, 00-540 Warszawa.
Organizatorem lokalnym jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie,
ul. Nadrzeczna 1, 16-010 Wasilków.

II. CEL IMPREZY
Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Edukacja i promocja święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.

III.

TERMIN I MIEJSCE
1) Bieg odbędzie się w niedzielę 01.03.2020 r. w Wasilkowie na dystansie 1963 m.
2) Start i meta: Zawodnicy startują z ulicy Polnej w Wasilkowie (przy Szkole Podstawowej
im. Króla Zygmunta Augusta). Tam również znajduje się meta biegu.
3) Harmonogram wydarzenia:
4) 9:30 – 12:00 – rejestracja i weryfikacja zawodników – wydawanie pakietów startowych
5) 12:30 – wspólna rozgrzewka prowadzona przez trenera
6) 13:00 – start biegu
7) 13:30 - zakończenie biegu

IV.

TRASA I DYSTANS BIEGU

1) Bieg odbędzie się na dystansie 1963 m. Trasa przebiegać będzie ulicami:
Polną, Grodzieńską, poprzez Rynek Kilińskiego i dalej ulicą Kościelna, Polną.
2) Mapa trasy będzie dostępna jako załącznik na stronach internetowych:
www.moakwasilkow.pl, gazeta.moakwasilkow.pl oraz profilach facebook Miejskiego
Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.
3) Na trasie znajdował się będzie ambulans medyczny z dwoma ratownikami medycznymi
- w przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje
informacje do załogi abmulansu medycznego.
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V. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów znajduje się w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta
w Wasilkowie przy ul. Polnej 1/4.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu można dokonać tylko i wyłącznie poprzez system rejestracji
elektronicznej do dnia 26.02.2020 r. na portalu www.elektonicznezapisy.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej
w momencie gdy odnotuje łączną ilośc wpłat, równą ustalonemu limitowi 200
uczestników.
3. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat. Rejestracja bez dokonania
wpłaty nie gwarantuje miejsca na liście startowej.
4. W sytuacji wcześniejszego wyczerpania limitu zawodników nastąpi weryfikacja opłat.
Osoby, które nie wniosły opłaty startowej zostaną skreślone z listy.
5. Organizator nie przewiduje możliwości zgłoszeń w dniu biegu ani dokonywania płatności
w gotówce.

VII. OPŁATY
1. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej tylko i wyłącznie
poprzez portal www.elektronicznezapisy.pl .

Bieg rodzinny na dystansie 1963 m

20.00 PLN

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie
zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do zwolnienia z opłaty startowej
wolontariuszom oraz osoby zaangażowane w organizację biegu.
3. Istniej możliwość wystawienia faktury za udział w biegu. Prośbę o wystawienie faktury
prosimy wysyłać na adres księgowa@moakwasilkow.pl najpóźniej 2 tygodnie po uiszczeniu
opłaty startowej.
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VIII. PAKIET STARTOWY
1. W biegu może brać udział maksymalnie 270 uczestników.
2. W pakiecie startowym każdy uczestnik biegu otrzymuje:
• numer startowy z logiem patrona biegu,
• pamiątkową koszulkę,
• materiały promocyjne,
3. Podczas odbioru pakietu startowego, zawodnicy muszą posiadać dokument
ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych.
4. Organizator ze względu na możliwość późnego otrzymania pakietów od organizatora
głównego nie gwarantuje zgodności rozmiaru koszulki z wyborem uczestnika.

IX. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.
2. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz
wniesienie opłaty startowej.
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
4. Wypełnieni formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Każdy uczestnik biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest zobligowany do biegu w koszulce
w ramach pakietu startowego z numerem startowym umiejscowionym z przodu
na wysokości klatki piersiowej.
6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. W związku z tym zobowiązany jest do podpisania oświadczenia wraz z klauzulą
informacyjną (załącznik nr 1 regulaminu typ A – zgłoszenie udziału osoby dorosłej,
typ B - zgłoszenie udziału osoby niepełnoletniej) o braku przeciwskazań zdrowotnych do
udziału w biegu oraz, że przyjmuje do wiadomości, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością
odniesienie obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
7. W przypadku nie podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych,
uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w biegu.
8. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić
w związku z uczestnictwem w biegu.
9. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, wolontariuszy
i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem na trasie biegu.
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X. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale.
2. W klasyfikacji kobiet i mężczyzn za miejsca I – III zwycięzcy otrzymają puchary.
3. Wyróżnienie dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu.
4. Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym oraz stronach internetowych:
www.moakwasilkow.pl, gazeta.moakwasilkow.pl wraz z wersją papierową oraz
profilach facebook Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.

XI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
i za szkody wyrządzone przez uczestników.
3. Administratorem danych osobowych uczestników jest The North Event Krzysztof
Walczak, szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności
serwisu:elektronicznezapisy.pl
https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka_prywatnosci_2018_05_25.pdf
4 Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na poczet startu innej
osoby.
5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
6. Zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony
regulamin.
7.Po zakończeniu biegu na uczestników czekać będzie posiłek regeneracyjny
8. Przyjazd i pobyt zawodników do miejsca biegu odbywa się na koszt własny.
9. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu i innych środków
odurzających.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, wiążąca i ostateczna decyzja
należy do Organizatora.

KONTAKT:
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie ul. Nadrzeczna 1
tel.: 534-885-400, 85 733 35 67
e-mail:moak@moakwasilkow.pl
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