Regulamin Biegu TROPEM WILCZYM Wysoka Kamieńska 2021
1 Cel biegu
- Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 –
1963 w obrębie przedwojennych granic RP. – tzw. Żołnierzom Wyklętym.
- Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.
2. Organizator
Burmistrz Golczewa, Uczniowski Klub Sportowy AKTYWNI Wysoka Kamieńska, Fundacja Wolność
i Demokracja
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Współpraca

Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej w Wysokiej
Kamieńskiej, Sołectwo Wysoka Kamieńska, OSP Wysoka Kamieńska.
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Termin i miejsce oraz trasa

Bieg odbędzie się 15 sierpnia 2021 roku, niezależnie od warunków atmosferycznych. Start i meta przy
Sali wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej (ul. Spółdzielcza). Bieg rozpocznie się o godzinie 12.00.
(trasa w całości po drodze asfaltowej, nawrotka na półmetku) Dystans ok. 1963m.( wskazuje on datę
śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego )
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Zapisy

Zapisy trwają do 13 sierpnia 2021r. lub do wyczerpania pakietów. Obowiązuje limit zgłoszeń 65 osób
łącznie. Zapisy dokonywane są drogą internetową pod adresem: https://elektronicznezapisy.pl
oraz w dniu imprezy w biurze zawodów (jeżeli będą wolne miejsca startowe). Odbiór pakietów
w godzinach 11.00 – 11.45.
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Warunki uczestnictwa

W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy w każdym wieku (zawodnicy niepełnoletni muszą
posiadać zgodę rodzica/prawnego opiekuna). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w
biurze zawodów, które będzie znajdowało się w Sali wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej. W czasie
weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument (w przypadku nieletnich
legitymacja szkolna) oraz pobrać numer startowy. W trakcie rozgrywania biegu uczestnicy nie mają
prawa przebiegać inną trasą niż tą wskazaną przez organizatora biegu. Numer startowy należy umieścić
z przodu tułowia umożliwiając jego odczyt. Wskazane jest, aby biegacze mieli na sobie koszulki, które
stanowią element każdego pakietu startowego.
OPŁATY:
Tylko zawodnicy pełnoletni - 5 zł, płatne przy odbiorze pakietu - zbiórka do puszki ( na częściowe
pokrycie kosztów organizacji biegu).
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Nagrody

Każdy uczestnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal specjalnie przygotowany na tą okazję.
Dodatkowo nagrody ( puchary za miejsca I - III) w kategorii: Open kobiet, Open mężczyzn, Dziewczęta
szkoły podstawowe rocznik 2006 i młodsze, Chłopcy szkoły podstawowe rocznik 2006 i młodsi
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Ubezpieczenie

Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków.
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Postanowienia końcowe:

Uczestnik rejestrujący swój udział w biegach wyraża chęć wzięcia udziału w imprezie, wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, a także na wykorzystanie i publikację wizerunku
przez organizatorów w celach marketingowych (zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 o przetwarzaniu
danych osobowych RODO, art. 6 ust. 1 lit. a).
Uczestnik jest zobowiązany do pełnego respektowania regulaminu imprezy.

