
 
 

Regulamin Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Kamieńcu 
Ząbkowickim 

1 marca 2020 r. 
 

I. CEL WYDARZENIA 

• Upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym – polskim partyzantów, 
żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 
1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.  

• Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych. Edukacja i 
promocja święta dedykowanego bohaterom tj. Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych ustanowionego na 1 marca przez Prezydenta RP  

• Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia a przede 
wszystkim upowszechnienie biegania.  

• Promocja Miasta i Gminy Kamieniec Ząbkowicki.  
 

II. LOKALNY ORGANIZATOR GŁÓWNY 
Gminne Centrum Kultury 

ul. Złotostocka 27 
Kamieniec Ząbkowicki 

 
Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki 

Ul. Ząbkowicka 26 
Kamieniec Ząbkowicki 

 
III. WSPÓŁORGANIZATORZY 

Fundacja Wilczym Szlakiem 
Ul. Wojska Polskiego 35/5 

57-514 Międzygórze 
NIP 881 149 52 58 

 
IV.TERMIN, MIEJSCE I ZASADY OGÓLNE 

• Termin – 1 marca 2020 r. (niedziela), start biegu godz. 15:00, 
zakończenie wydarzenia godz. 18:00.  

• Miejsce: kompleks pałacowo – parkowy Marianny Orańskiej. 

• Długość trasy – ok. 1963 m - trasa nie posiada atestu.  

• Trasa biegu – drogi utwardzone, ścieżki leśne.  

• Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.  

• Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 
godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 
16.30, zobowiązani są do przerwania biegu oraz marszu i zejścia z 
trasy.  

• Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz poruszania się na 
rowerach.  



 
V. PROGRAM 

• 13:00 –otwarcie Biura Zawodów (wydawanie pakietów startowych do 
godz. 14:30)  

• 15:00 – Bieg Honorowy na dystansie 1963 metrów – nawiązanie do 
daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka 
„Lalka”.  

• 16:30 – zamknięcie trasy biegu głównego i marszu. 

• 14:00- 17:00 – ognisko, wojskowa grochówka  
 

VI. UCZESTNICTWO 

• W biegu głównym Tropem Wilczym na dystansie 1963 m prawo startu 
mają również osoby niepełnoletnie, które do dnia 1 marca 2020 roku 
ukończą 14 lat pod warunkiem podpisania oświadczenia ( załącznik nr 
1 ) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na 
odpowiedzialność Rodzica/opiekuna prawnego.  

• Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub 
inny dokument potwierdzający tożsamość.  

• Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych odbędzie się 
w Biurze Zawodów, 

• Bieg odbywa się bez pomiaru czasu i klasyfikacji generalnej. 

• W ramach udziału w imprezie uczestnik Biegi Głównego otrzymuje: - 
pamiątkowy medal na mecie; - pamiątkową koszulkę; - ciepły posiłek 
po ukończeniu biegu;  

• W Biegu prawo udziału mają wszyscy chętni bez względu na wiek. Nie 
będzie tu prowadzona klasyfikacja.  
 

VII. ZGŁOSZENIA 

• Limit miejsc biegu głównego wraz z marszem to 80.  

• Zgłoszenia przyjmowane są na stronie …….. do 26 lutego 2020 r. W 
dniu 1 marca 2020 r. zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów 
– jeśli limit miejsc nie zostanie wykorzystany wcześniej.  

• Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, 
akceptację regulaminu 

• Bieg jest BEZPŁATNY. 
 

VII. BEZPIECZEŃSTWO 

• Bieg i Marsz odbędzie się przy wyłączonym ruchu kołowym.  

• Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej 
ostrożności na całej trasie biegu.  

• Zawodnicy winni stosować się do poleceń służby porządkowej.  

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie 
biorących, a jedynie towarzyszących zawodnikom. 



 
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób 

startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.  

• Uczestnicy podpisują w biurze zawodów oświadczenie o braku 
przeciwwskazań do wykonywania aktywności fizycznej, oraz zgodę na 
publikowanie wizerunku.  
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.  

• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce 
na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.  

• W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 
organizator.  

• Organizator dopuszcza zmiany w Regulaminie w zakresie trasy lub 
miejsca biura zawodów oraz harmonogramu o czym z wyprzedzeniem 
poinformuje. 
 
Załącznik nr 1 
 
...........................................................................................  
Nazwisko, Imię rodzica (opiekuna) 
...........................................................................................  
Numer i seria dowodu osobistego Oświadczam, że wyrażam zgodę na 
udział mojego dziecka/ mojego podopiecznego : 
...................................................................................................... 
Nazwisko, imię Data urodzenia  
1. Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału 
mojego dziecka w zawodach.  
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów  
3. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych 
zawartych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133) przez 
organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów 
organizacyjnych.  
.......................................................  
data, podpis 


