
REGULAMIN BIEGU TROPEM WILCZYM MIĘDZYZDROJE 2016  

  

Cel biegu:   

Kultywowanie pamięci o ostatnich obrońców wolności, walczących na ziemiach polskich jeszcze po 
zakończeniu II Wojny Światowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych poprzez aktywność 
fizyczną.  
  

Organizator:   

Hufiec ZHP Ziemi Wolińskiej, Fundacja Wolność i Demokracja.   

  

Współpraca:   

Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Golden Tulip Międzyzdroje Residence   

  

Termin i miejsce oraz dystanse:   

Zawody odbywać się będą w dniu 28 lutego 2016 r.   

Start przy Alei Gwiazd  

Meta na terenie Golden Tulip Międzyzdroje Residence  

Rozpoczęcie pierwszego biegu (1963 m) o godz. 11:00  

Rozpoczęcie drugiego biegu (5 km) o godz. 11:30   

  

Trasa:   

Pierwsza trasę prowadzą oznaczenia wzdłuż ścieżek i chodników międzyzdrojskiej promenady.  
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Trasa poglądowa nr 1 

 

Druga trasa poprowadzona będzie po ścieżkach i chodnikach międzyzdrojskiej promenady oraz 

brzegiem wzdłuż plaży.  
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Trasa poglądowa nr 2 

 

Trasy nie posiadają atestu PZLA.   

  

Opłata startowa:   

Opłata startowa jest bezpłatna. Zawodnik zostaje wpisany na listę startową dopiero po dokonaniu 

rejestracji na jednej z dwóch tras.   

  

Zapisy:   

Zapisy rozpoczynają się w dniu 26 stycznia 2016 r. i trwają do 26 lutego 2016r., do wyczerpania 

pakietów. Na obu dystansach 1963m oraz 5 km obowiązuje limit zgłoszeń 150 osób łącznie. Zapisy 
dokonywane są drogą internetową pod adresem:  http://elektronicznezapisy.pl/event/270.html  
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Warunki uczestnictwa:   

W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat (zawodnicy 

niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica/prawnego opiekuna). Wszyscy zawodnicy muszą zostać 

zweryfikowani w biurze zawodów, który będzie znajdował się przy Alei Gwiazd. W czasie weryfikacji 
zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument (w przypadku nieletnich legitymacja 

szkolna) oraz pobrać numer startowy.   

Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w 

imprezie biegowej lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność.   

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.   

  

Postanowienia końcowe:   

Uczestnik jest zobowiązany do pełnego respektowania regulaminu imprezy.   

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania wizerunku biegaczy biorących udział w 

biegu - zdjęć, filmów oraz wypowiedzi uczestników.   


