
REGULAMIN BIEGU 

Września, dn. 01.03.2020 r. 

I. CEL IMPREZY 
1. Oddanie  hołdu  żołnierzom  polskiego  podziemia  antykomunistycznego  działającego

w  latach  1944  –  1963  w  obrębie  przedwojennych  granic  RP  –  tzw.  Żołnierzom
Wyklętym.  

2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja
idei biegania, jako najprostszej formy ruchu.  

4. Promocja Miasta Września, jako miejsca przyjaznego dla biegaczy. 

II. ORGANIZATORZY 
a. Pomysłodawca: 

Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie  

b. Organizator lokalny: 
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne 

III. TERMIN I MIEJSCE 
1. Bieg odbędzie się w niedzielę 1 marca 2020 r. 

2. Biuro organizacyjne Zawodów znajdować się będzie w Recepcji Ośrodka Lipówka przy:
ul. Świętokrzyska 14 - 16 

3. Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu Biegu w godz. 10.00 – 11.30. 

4. Start  i  meta  Biegu  znajdować  się  będą  na  terenie  Ośrodka  Lipówka  przy:  ul.
Świętokrzyska 14 - 16  

5. Bieg odbędzie się na dystansie:  

a. 3600 metrów – bieg główny.

b. 7200 metrów – bieg towarzyszący, druga pętla. 

6. Bieg główny jest to typowy bieg rodzinny i ma charakter rekreacyjny. 
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7. Bieg na 7200 metrów ma charakter wyczynowy i jest przeznaczony dla biegaczy, którzy
na co dzień biegają i są w stanie pokonać długość trasy.  

8. Trasa Biegu będzie oznaczona znakami pionowymi, taśmami, itd.

9. Bieg odbędzie się na terenie Ośrodka Lipówka, okolicach Zalewu Lipówka oraz Parku
im. Piłsudskiego.

10. Start do obu biegów nastąpi wspólnie o godz. 12.00. 

IV. LIMIT CZASU 
1. Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu 80 minut. 

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą Biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. 

V. UCZESTNICTWO 
1. Bieg  ma  charakter  otwarty.  Prawo  startu  mają  wszystkie  osoby  bez  ograniczeń

wiekowych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej, odebranie
pakietu startowego oraz podpisanie oświadczenia o uczestnictwie w Biegu podczas
odbioru pakietu w dniu zawodów. 

Wzór oświadczenia na uczestnictwo w Zawodach dostępny jest w załączniku na
stronie http://t  ropemwilczym  .wrzesnia.pl  

Ponadto:

a. Uczestnik akceptuje udziału w Biegu na własną odpowiedzialność i przyjmuje
do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
(w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

b. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację
wizerunku Uczestnika, zgodnie z postawieniem rozdz. IX Regulaminu, 

c. Uczestnik deklaruje, że stan zdrowia pozwalającym mu na udział w Biegu.  
3. Dokonanie  rejestracji  elektronicznej  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  niniejszego

Regulaminu. 

4. Warunkiem  uczestnictwa  w  Biegu  osoby  niepełnoletniej  jest  posiadanie  zgody  na
uczestnictwo w Biegu podpisanej  przez rodzica lub prawnego opiekuna.  Zgodę na
uczestnictwo  w  Biegu  należy  okazać  w  Biurze  Zawodów  w  dniu  Biegu  podczas
weryfikacji Uczestnika. 

Wzór  oświadczenia/zgody  na  uczestnictwo  w  Zawodach  dostępny  jest  w
załączniku na stronie http://  t  ropemwilczym.wrzesnia.pl  

5. Osoby  niepełnoletnie,  o  których  mowa  w  pkt.  4  powyżej,  nie  mogą  samodzielnie
rejestrować  się  do  systemu  zgłoszeniowego.  Rodzice  lub  prawni  opiekunowie
rejestrujący osobę niepełnoletnią przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej
osoby. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do
której  istnieje  podejrzenie,  że  została  wypełniona  niezgodnie  z  prawdą  oraz  do
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zdyskwalifikowania  każdego  Uczestnika,  wobec  którego  istnieje  uzasadnione
przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

VI. ZGŁOSZENIA I ODBIÓR PAKIETÓW 
1. Zgłoszenia  będą  przyjmowane  wyłącznie  w formie  elektronicznej  na  stronie
http://  t  ropemwilczym.wrzesnia.pl   do  14.02.2020  lub  do  momentu  osiągnięcia
założonego limitu uczestników. Jeżeli  nie zostanie osiągnięty założony limit istnieje
możliwość zapisów w dniu Biegu. 

2. Organizator ustala limit Uczestników na 300 (trzysta) osób. Po wyczerpaniu limitu, o
którym mowa w zdaniu  poprzedzającym,  zgłoszenia  nie  będą przyjmowane.  Limit
obowiązuje na obu dystansach wspólnie. 

3. O udziale w Zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Pakiety startowe są bezpłatne. 

5. Odbiór  pakietu  startowego  będzie  możliwy  po  okazaniu  dokumentu  tożsamości  ze
zdjęciem  i  podpisaniu  oświadczenia  o  uczestnictwie  w  Biegu  w  Biurze  Zawodów
w dniu Biegu. 

6. W skład pakietu startowego wchodzi: pamiątkowa koszulka z wizerunkiem Żołnierza
Wyklętego,  materiały promocyjne, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal oraz
posiłek regeneracyjny. 

7. Organizator nie wysyła pakietów startowych na adres Uczestnika. 

8. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów przepadają. 

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY 
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg zgodnie z niniejszym Regulaminem otrzymają

pamiątkowy  medal  okolicznościowy  Tropem  Wilczym.  Bieg  Pamięci  Żołnierzy
Wyklętych 2020. 

2. Zawodnicy na mecie bez numeru startowego nie otrzymają pamiątkowego medalu. 

VIII. PROGRAM BIEGU 
• Godz. 10.00-11.30 wydawanie w Biurze Zawodów pakietów startowych. 

• Godz.  12.00  start  Biegu  Tropem  Wilczym  na  dystansach  3600  metrów  i  7200
metrów.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.  Urz.  UE L 2016,  nr  119,  s.  1)  zwanego dalej  ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo
Rekreacyjnych z siedzibą przy ul. Gnieźnieńska 32A, 62-300 Września.
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2. Kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora: e-mail: iod@wrzesnia.pl, tel.
616404172.

3.  Dane osobowe uczestnika wraz z wizerunkiem zarejestrowane podczas Biegu będą
przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

4.  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5.  Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 
z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i  związków międzygminnych
oraz urzędów obsługujących te organy i związki. 

6.  Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.  Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  ale  brak  wyrażenia  zgody
powoduje uniemożliwianie uczestnictwa w Biegu.

9.  Pani/Pana dane  nie  będą przekazane  odbiorcy w państwie  trzecim lub organizacji
międzynarodowej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

2.  Wskazane  jest,  aby  biegacze  mieli  na  sobie  koszulki  przedstawiające  jednego  z
bohaterów  tegorocznego  Biegu.  Koszulki  stanowią  element  każdego  pakietu
startowego.  

3.  Za  rzeczy  wartościowe  pozostawione  bez  opieki  w  trakcie  Biegu  Organizator  nie
ponosi odpowiedzialności.  

4.  Organizator  zapewnia  opiekę  medyczną  w  trakcie  trwania  Biegu.  Organizator  nie
pokrywa  kosztów  medycznych  lub  kosztów  transportu  nieobjętych  zakresem
zabezpieczenia medycznego Biegu. 

5.  Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie
szkody innym Uczestnikom Biegu oraz osobom trzecim. 

6.  We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.  
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