Gliwice, 09.01.2019r.

Organizator: Fundacja Wolność i Demokracja
Organizator lokalny: Stowarzyszenie Solidarni 2010 – filia w Gliwicach
Organizacje lokalne wspierające: Jednostka Wojskowa AGAT, Klub Sportowy PIAST Gliwice
Koordynator: Elżbieta Kogowska-Piasecka kontakt: kogowska.elzbieta@gmail.com
tel. 724 710 212; 724 70 43 43
strona na fb: https://www.facebook.com/tropemwilczym.gliwice/
strona elektronicznych zapisów: https://elektronicznezapisy.pl/event/3396.html
nr konta bankowego do wpłat bezpośrednich: 67 2490 0005 0000 4520 4582 2486
z dopiskiem: Tropem Wilczym GLIWICE 2019
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Gliwicach
3 marca 2019r.
REGULAMIN BIEGU

1. Nazwa imprezy i biegów:
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”;
2. Typ biegu:
bieg pamięci rekreacyjno-sportowy;
3. Cel imprezy:
impreza ma cel edukacyjny, sportowy, rekreacyjny i historyczny:
oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach
1944 – 1963 w obrębie obecnych i przedwojennych granic RP;
4. Miejsce imprezy i Biegu:
Gliwice-Zatorze;
5. Godziny imprezy:
11:00 – 15:30
6. Punkt Startu i Mety: Teren Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach
(przy ul. Okrzei 16 44-100 Gliwice)
7. Organizatorzy:
 Pomysłodawca oraz właściciel wszelkich praw do koncepcji projektu - Fundacja
Wolność i Demokracja w Warszawie
 Koordynator: Elżbieta Kogowska-Piasecka,
 Organizator lokalny: Stowarzyszenie Solidarni 2010
8. Biuro biegu zostanie podane do wiadomości w lutym 2019r.
9. Warunki uczestnictwa: do startu w biegach dopuszczeni zostaną wszyscy w dobrym stanie
zdrowia potwierdzonym własnym oświadczeniem oraz dowodem tożsamości (nieletni
legitymacją szkolną). Osoby nieletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego na udział w Biegu. Weryfikacja oświadczeń i dowodów tożsamości nastąpi
przy odbiorze numerów startowych przed biegami.
10. Zgłoszenie uczestnictwa:
drogą zapisów elektronicznych na stronie:
https://elektronicznezapisy.pl/event/3396.html
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11. Opłaty startowe:
 Dystans 1963 m oraz 11 km (dorośli)
-> 30 zł do dnia 15.02.19r.
-> 40 zł do dnia 28.02.19r.
-> 50 zł do dnia 02.03.19r.
 Dystans 1200 m (dzieci i młodzież):
-> szkoły podstawowe i gimnazjalne: 10 zł
-> szkoły ponadgimnazjalne: 15 zł
12. Dystanse, kategorie i program minutowy:
 12:00 – 12:30 bieg dorosłych na dystansie 1963 m,
 12:30 – 13:00 bieg dzieci na dystansie 1200 m,
 13:00 – 15:30 bieg na dystansie 11 km.
Trasy poszczególnych biegów znajdą się na dołączonych mapach.
13. Nagrody: koszulki upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, medale upamiętniające Bieg, trzy
pierwsze miejsca w każdym z biegów w kategoriach: kobiety, mężczyźni, dziewczynki, chłopcy
otrzymają nagrody dodatkowe.
14. W wydarzeniu mogą również wziąć udział osoby, które chodzą z kijami, tzw. Nordic Walking,
biorąc jednak pod uwagę trudność trasy (wzniesienie w parku).
15. Impreza nie ma charakteru politycznego. Wszczynanie jakichkolwiek przejawów agresji oraz
uczestniczenie w nich wiąże się z konsekwencjami prawnymi i wyklucza z biegu.
16. Uczestników imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i
wszelkich używek.
17. Nie zezwala się na jakiekolwiek urządzenia latające (np. drony) nad wydarzeniem bez
uzyskania wcześniejszej zgody koordynatora.
18. W czasie wydarzenia obowiązuje całkowity ZAKAZ UŻYWANIA ŚRODKÓW
PIROTECHNICZNYCH.
19. Jakakolwiek forma reklamy lub dystrybucji towarów i usług bez konsultacji z koordynatorem
jest zabroniona.
20. Uczestnicy imprezy lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich lub
podopiecznych danych osobowych oraz wizerunku (w tym zdjęć, filmu) dla potrzeb organizacji
i promocji imprezy.
21. Warunkiem przystąpienia do biegu jest uiszczenie opłaty startowej.
22. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconej opłaty startowej w przypadku rezygnacji.
23. Postanowienia końcowe:
uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator
zapewnia ubezpieczenie, opiekę medyczną podczas biegu, trasę biegu będzie zabezpieczać
Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe i organizatorzy (wolontariusze).
W trakcie oraz po biegu uczestnicy otrzymują napoje.
W czasie wydarzenia zapewniamy ciepły posiłek.
Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga koordynator i organizator oraz zastrzega sobie
prawo do zmian w regulaminie w zależności od kwestii organizacyjnych.
O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną informowani poprzez stronę internetową.
Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
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