REGULAMIN IMPREZY
Bieg „Tropem Wilczym”
16 maja 2021r Sulechów

1. CEL IMPREZY:
- Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
- Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
- Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu
Zielonogórskiego.
- Promocja Miasta Sulechów jako przyjaznego dla biegaczy.

2. ORGANIZATORZY:
- Fundacja Wolność i Demokracja.
- Urząd Miejski w Sulechowie.
- OSIR "Sulechowianka" w Sulechowie.
- Stowarzyszenie Aktywny Kalsk.
- Sołectwo Kalsk.
- 5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie.
- Hufiec ZHP Babimojsko-Sulechowski.
- Zabiegany Sulechów.
- Koordynator biegu Krzysztof Kluczyński tel: 600481937

PATRONAT HONOROWY nad IX Biegiem "TROPEM WILCZYM" w Sulechowie
objął Burmistrz Sulechowa pan Wojciech Sołtys.

3. TERMIN I MIEJSCE:
- Data: 16.05.2021r ( Niedziela).
- Godz: Start biegu 12:00

- Miejsce: w Sulechowie.
Uwaga: jeżeli impreza nie będzie mogła odbyć się w sposób tradycyjny ze względu
na COVID-19, wydarzenie automatycznie zmienia się w bieg dostosowany w danym
dniu do imprez sportowych z wytycznych Ministar Zdrowia lub w bieg wirtualny.
Miejsce odbioru pakietów zostanie podane w terminie późniejszym.
4. TRASA:
- Dystans: 1963 m i 4000m.
Trasa-start i meta: Start przy stacji paliw Lotos w Sulechowie
-Trasa: ścieżka rowerowo piesza od stacji pali Lotos w kierunku m.Kalsk
Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane
jest posiadanie pozwolenia na udział w zawodach podpisanego przez rodziców lub
prawnych opiekunów:
„Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w
zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego,
wyraża zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią
odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć w dniu 16.05.2021r w Biurze
Zawodów.
- 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 starują w biegu na własną odpowiedzialność.
-Zgłoszenie swojego uczestnictwa jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy
oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych
środków odurzających.
6. ZASADY FINANSOWANIA.
- Zawodnicy startują na własny koszt.
- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
7. OPŁATY DO BIEGU.

- Opłaty w formie elektronicznej od 19.04 do 10.05.2021r
- Limit uczestników Biegu wynosi 190 osób. W przypadku wyczerpania limitu
numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zakończenia rejestracji.
- Opłata startowa wynosi 20 zł (pakiet startowy: koszulka, medal, materiały
edukacyjne dotyczące Żołnierzy Wyklętych).
- Opłaty można dokonać na konto Banku:
Bank PKO BP nr konta: 72 1020 5402 0000 0302 0051 7276
W tytule przelewu proszę podać: opłata startowa Imię i Nazwisko.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- zawody odbędą się bez względu na pogodę.
- każdy zawodnik otrzyma numer startowy.
- każdego zawodnika obowiązuje ubiór sportowy i obuwie sportowe, adekwatne do
danej dyscypliny, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Oświadczenie uczestnika biegu:
- Uczestniczę w biegu Tropem Wilczym świadomy zagrożeń z tego wynikających i na
własne ryzyko. Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty
zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu.
- Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatora biegu, a także kierownictwo,
administratorów, urzędników, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty
zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwem w biegu. Zgadzam
się na filmowanie i fotografowanie mnie oraz wykorzystanie tych materiałów obecnie i
w przyszłości przez organizatora biegu.

