
REGULAMIN 2019 

Tropem Wilczym Opole - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 

W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym Narodowym Dniem 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 3 marca 2019 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz 

siódmy zorganizuje projekt Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizator lokalny – kibice Odry Opole zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sympatyków Odry 

Opole "Jedna Odra" 

Współorganizator – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, AZS Opole, 

Stowarzyszenie Biało-Czerwone Opole 

Pomysłodawca - Fundacja Wolność i Demokracja 

 

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 

1944 -1963 w obrębie przedwojennych granic RP. 

Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych 

Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków. 

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Bieg odbędzie się w dniu 03 marca 2019r. w Opolu na terenie parku nadodrzańskiego na 

Wyspie Bolko i Pasiece. 

Dystans podstawowy wynosi 1963 metry. Wskazuje on na datę śmierci ostatniego żołnierza 

wyklętego Józefa Franczaka „Lalka”. Równolegle odbędzie się bieg na dystansie 10km. 

Start będzie miał miejsce w Opolu, na parkingu przy ul. Barlickiego. Start biegu nastąpi o 

godz. 12.00. 

Trasa przebiegać będzie ścieżkami spacerowymi nad Odrą i w parku na wyspie Bolko. 

Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. 

Około godziny 14.30 przewidziana jest dekoracja biegaczy oraz wręczenie nagród. 

 



IV. LIMIT CZASU 

Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 120 minut. 

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

 

V. ZGŁOSZENIA 

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, 

opłacenie pakietu startowego oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru 

pakietu w dniu zawodów. Rejestracja, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

Opłaty za udział w biegu należy dokonać za pośrednictwem platformy płatniczej T-Pay  

w ciągu 7 dni od zapisania się, jednak nie później niż 1 marca 2019r. 

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dokonają opłaty mogą zostać skreślone z listy 

uczestników biegu. 

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. 

Łączna liczba Uczestników Biegu 1963m oraz 10km jest ograniczona do 450 osób. 

 

Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 01 marca 2019r. lub do wyczerpania 

w/w limitu. 

Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet 

startowy. 

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 3 marca 2019r. w biurze zawodów w 

godzinach 09:00 do 11:00. 

Dodatkowe zgłoszenia w dniu zawodów, w wypadku nie wypełnienia limity miejsc 

wcześniej, do wyczerpania miejsc w godz. 09:00-10:30. 

 

VI. UCZESTNICTWO 

Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 10km osoby, urodzone w roku 2001 i starsze. 

Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 1963m osoby, urodzone w roku 2009 i starsze. 

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia. Zgody do udziału w Biegu 

podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu 

zawodów. 



Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia 

mu udział w zawodach.  

Organizator zawodów posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

W skład pakietu startowego biegu 1963m oraz 10km wchodzi m.in: koszulka, numer 

startowy, chip do pomiaru czasu oraz pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny po 

ukończeniu biegu . 

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów podlegających zwrotowi. Za pomiar 

czasu odpowiedzialna jest firma Time-Sport.pl 

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. 

Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru 

czasu, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu. 

Zabrania się modyfikacji chipa do pomiaru czasu, gdyż skutkować to może brakiem odczytu 

pomiaru, a w rezultacie brak umieszczenia w wynikach. 

W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników. Rzeczy do depozytu będę 

przyjmowane we własnych torbach i wydawane po biegu na podstawie numeru startowego. 

 

VII. OPŁATY 

Opłata startowa za udział w Biegu 1963m oraz 10km wynosi 30 zł. 

Opłat można dokonywać: 

- przelewem za pośrednictwem platformy płatniczej T-Pay w ciągu 7 dni od zapisania się, 

jednak nie później niż 1 marca 2019r. 

- w dniu zawodów jedynie w wypadku prowadzenia dodatkowych zgłoszeń w dniu zawodów,  

w wypadku nie wypełnienia limitu miejsc wcześniej zgodnie z częścią V regulaminu. 

 

VIII. ZWROTY I REKLAMACJE 

Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do 

organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 

 

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) zwanym dalej RODO organizator 

informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole 

„Jedna Odra”, Opole, ul. Oleska 51, 45-231 prowadzące działalność zgodnie ze swym 

statutem;  

2. Z inspektorem ochrony danych SSOO „Jedna Odra” można skontaktować się poprzez 

adres e-mail: kontakt@jednaodra.pl; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Opolskiej 

edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a) RODO; 

4. Dane osobowe uczestników mogą zostać ujawnione: 

-podmiotom wspierającym Organizatora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę rejestracji 

uczestników 

i pomiaru czasu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii 

marketingowych, dostarczają usługi przechowywania danych itp. 

-osobom upoważnionym przez organizatora – pracownikom, wolontariuszom 

i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki, 

-podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, 

-innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, 

księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i 

Samorządowej 

-organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, zgodnie z przepisami 

prawa; 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa;  

6. Uczestnik biegu ma prawo do:  

-dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,  

-żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

-przenoszenia danych 



-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

-wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;  

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek 

niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. Biegu 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Kontakt do organizatora – email: kontakt@jednaodra.pl 

Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich 

uczestników. 

Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 

Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub 

uczestnictwem w biegu. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. 

Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej …  

We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu. 

Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest niemożliwe.  

mailto:kontakt@jednaodra.pl

