Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Murowana Goślina 2019
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ORGANIZATOR
1. Organizator lokalny – Stowarzyszenie „DZIEJE”
2. Pomysłodawca – Fundacja Wolność i Demokracja
CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego
działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych
3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród
Polaków.
4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w niedzielę 3 marca 2019 w Murowanej Goślinie. Start i
meta będą się mieściły na terenie Parku Dzieje przy ulicy Brackiej 9 w
Murowanej Goślinie.
2. Dystans biegu głównego wynosi 1963 metry. Wskazuje on na datę śmierci
ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka „Lalka”
3. Dodatkowo odbędą się:
i. Bieg na dystansie 10km
ii. Biegi dla dzieci na dystansie od 60 metrów do 196,3 metra
iii. Marsz Nordic Walking na dystansie 5km
4. Starty poszczególnych biegów nastąpią:
i. Bieg na 10km, marsz NW, godz. 11:00,
ii. Bieg na 1963m – 11:20,
iii. Bieg dla dzieci – 12:15.
5. Trasa przebiegać będzie ścieżkami leśnymi po nawierzchni nie utwardzonej.
Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa będzie oznaczona znakami
pionowymi co 1 kilometr.
LIMIT CZASU
1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 2 godziny.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do
zejścia z trasy.
ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:
i. Dokonanie rejestracji elektronicznej, opłacenie pakietu startowego
przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa
podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji
uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
ii. Lub rejestracja na miejscu imprezy w dniu startu, dokonanie opłaty w
formie gotówkowej oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa.
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Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej,
o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji
uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona
niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec
którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego
Regulaminu.
3. Łączna liczba Uczestników Biegu 1963m, 10km oraz Marszu NW jest
ograniczona do 350 osób.
4. Liczba uczestników w biegach dzieci jest ograniczona do 30 osób.
5. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do 20 lutego 2018 roku oraz w
dniu zawodów, w biurze zawodów do wyczerpania w/w limitu.
6. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za
pakiet startowy.
7. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w następujących terminach:
i. 1 marca 2019 w siedzibie Stowarzyszenia Dzieje przy ul. Kutrzeby 10
(piwnica) w godzinach od 19:00 – 20:30
ii. 3 marca 2019 w biurze zawodów w godzinach 9:00 do 10:30
8. Zgłoszenia w dniu zawodów w godz.9:00-10:00.
UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 10km, mają osoby, które ukończyły
11 rok życia do dnia imprezy.
2. Prawo uczestnictwa w biegach dzieci mają dzieci w wieku poniżej 11 lat.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w
Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru
pakietu startowego w dniu zawodów.
4. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego
zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia
Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego
tytułu odpowiedzialności.
5. Uczestnicy zawodów będą ubezpieczeni od OC oraz NNW.
6. W skład pakietu startowego biegu 1963m, 10km oraz dziecięcego wchodzą:
koszulka, torba, materiały promocyjne, numer startowi i agrafki, a po
ukończeniu biegu pamiątkowy medal i ciepły posiłek.
7. Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie
numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest
zabroniona. Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy
biegu.
8. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z
numerem startowym bezzwrotnych. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest
firma Maratończyk Pomiar Czasu www.maratonczykpomiarczasu.pl
OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w Biegu 1963m oraz 10km wynosi:
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i. 39 zł opłata do 31 grudnia 2017
ii. 49 zł opłata od 01.01. do 31.01.2018
iii. 55 zł opłata od 01.02. do 20.02.2018
iv. 60 zł opłata w dniu zawodów 4 marca 2018
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Bieg dla dzieci – 10zł.
4. Opłat można dokonywać:
i. w dniu zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (wymagana ponowna
rejestracja, nie gwarantujemy dostępnych miejsc)
ii. podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej na stronie
www.parkdzieje.pl
5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu
tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
6. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru są równoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg zgodnie z regulaminem, otrzyma medal
okolicznościowy Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2018.
2. Klasyfikacja w biegu na 1963m oraz 10km - 3 pierwsze miejsca kobiet i
mężczyzn.
3. Marsz Nordic Walking ze względu na brak wyspecjalizowanych sędziów jest
biegiem rekreacyjnym, podlega pomiarowi czasu natomiast i nie podlega
klasyfikacji miejsc.
4. Biegi dla dzieci podzielone będą na minimum dwie kategorie lub więcej w
zależności od ilości zgłoszeń i rozkładu wieku. Informacje o podziale
zgłoszonych dzieci do poszczególnych kategorii będę podane przed startem w
dniu 3 marca 2019.
ZWROTY I REKLAMACJE
1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy
zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora – Michał Motyl tel. +48 790 214 052,
tropemwilczym@parkdzieje.pl
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej
maratonczykpomiarczasu.pl/tropem-murowana
4. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierane są przez Organizatora w celu
przeprowadzenia imprezy Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Murowanej Goślinie. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo
wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W
celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać
swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
5. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator
Biegu.

