
Wilczym Szlakiem IV – Wilczym Szlakiem Hill Edition  

§ 1 CEL IMPREZY  

Nadrzędnym celem imprezy jest popularyzowanie biegów przeszkodowych w Polsce. 

Pozostałe cele imprezy to: popularyzowanie aktywnego trybu życia, rywalizacji sportowej 

wśród różnych grup społecznych oraz uczenie myślenia podczas intensywnego wysiłku 

psychofizycznego.   

§ 2 ORGANIZATOR  

Fundacja Wilczym Szlakiem   

57-514 Międzygórze, Ul. Wojska polskiego 35/5.   

KRS: 0000697577  

NIP: 881-149-52-58  

Numer konta BGŻ: 2816 0014 6218 3501 2330 0000 01 email: 

arnilex@wp.pl  

Tel: 798 233 884  

§ 3 MIEJSCE IMPREZY I JEJ TERMIN  

• Impreza jest cyklem biegów pamięci /przeszkodowych/przełajowych.  

• Impreza Wilczym Szlakiem Hill Edition 300m 4 przeszkody odbędzie się   w   

Międzygórzu 26.06.2021 godz. 11:00 

• Impreza Wilczym Szlakiem River Race Night Edition 4km 8 przeszkód odbędzie się   w   

Międzygórzu 26.06.2021 godz. 21:00 

• Impreza Wilczym Szlakiem IV 8 km 20 przeszkód odbędzie się w Międzygórzu 

27.06.2021 godz. 12:00 

• Impreza Wilczym Szlakiem Kids około 1 km 7 przeszkód odbędzie się w Międzygórzu 

27.06.2021 godz. 10:00 

• Plan dojazdu do miejsca imprezy organizator będzie udostępniać za pośrednictwem 

fanpage:  

https://www.facebook.com/biegwilczymszlakiem/  w tym w wydarzeniu na portalu 

facebook.com  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, daty lub miejsca imprezy 

jednak nie później niż  7 dni przed imprezą.   

https://www.facebook.com/biegwilczymszlakiem/
https://www.facebook.com/biegwilczymszlakiem/


• Wszelkie informacje odnośnie ewentualnych zmian w tym zakresie zostaną 

zamieszczone za pośrednictwem: https://www.facebook.com/biegwilczymszlakiem/. 

Dodatkowo każdy uczestnik zgłoszony przez formularz otrzyma bezpośrednią 

informację na wskazany w w/w formularzu adres e-mail.  

  

  

§ 4 IMPREZA I JEJ CHARAKTERYSTYKA  

• Impreza ma charakter biegów pamięci/ przeszkodowych/przełajowych, przeszkody 

znajdujące się na trasie są naturalne oraz sztuczne, uczestnicy przed biegiem będą 

mogli zapoznać się z trasą i jej opisem.  

• Zawodnicy będą mieli do pokonania dystans:  

Hill Edition 26.06.2021 około 300m podbiegu pod skocznię narciarską z obciążeniem 

+ 4 przeszkody sztuczne.  

Wilczym Szlakiem River Race Night Edition 26.06.2021 około 4000m. 8 przeszkód. 

Wilczym Szlakiem IV 27.06.2021 około 8000m i min. 20 przeszkód sztucznych i   

naturalnych.  

Wilczym Szlakiem Kids Edition 27.06.2021 około 1000m i min. 7 przeszkód sztucznych 

i naturalnych.  

• Start zawodów zorganizowany będzie w oznaczonej strefie startu.   

• Hill Edition start serii kwalifikacyjnej według automatycznie nadanych numerów- start 

falami minimum po 2 osoby, maksymalnie po 5 osób (jak będą startować kwalifikacje 

zdecyduje organizator w dniu zawodów). Po zakończeniu pierwszej serii  

(kwalifikacyjnej) w Hill Edition – Finał z udziałem zwycięzców swoich fal plus 5 osób 

przegranych z najlepszym czasem. Seria finałowa start pojedynczy- max co 90 

sekund- zaczynają szczęśliwi przegrani, kończy zwycięzca kwalifikacji.   

• Seria finałowa Hill Edition Toczy się o Puchar Króla skoczni Wilków.  

• Do Zwycięstwa w IV Gali OCR Wilczym Szlakiem , wlicza się czas wyłącznie z 

kwalifikacji Hill Edition plus czas z Biegu Wilczym Szlakiem na dystansie 8000m. oraz 

Czas z Biegu Wilczym Szlakiem River Race Night Edition na dystansie 4000m.  

 

https://www.facebook.com/biegwilczymszlakiem/
https://www.facebook.com/biegwilczymszlakiem/


• Aby wziąć udział w klasyfikacji generalnej IV Gali OCR Wilczym Szlakiem, w której 

przewidziane są nagrody główne, należy wystartować we wszystkich trzech biegach. 

• Wilczym Szlakiem River Night Edition: Start pojedynczy maksymalnie co 90 sek./lub 

falami co 15 minut/ lub wspólny.  Start według wyników serii kwalifikacyjnej Hill 

Edition, oznacza to że 10 najlepszych zawodników z serii Hill Edition będzie mogło 

wybrać pozycję startu/ falę/ lub w przypadku startu wspólnego miejsce w pierwszej 

linii. 

• Wilczym Szlakiem IV: Start pojedynczy maksymalnie co 90 sek./lub falami co 15 

minut/ lub wspólny.  Start według zsumowanych wyników serii kwalifikacyjnej Hill 

Edition oraz Wilczym Szlakiem River Night Edition oznacza to, że 10 najlepszych 

zawodników w klasyfikacji generalnej (po cyklu zawodów z pierwszego dnia) będzie 

mogło wybrać pozycję startu/ falę/ lub w przypadku startu wspólnego miejsce w 

pierwszej linii. 

• Warunkiem ukończenia biegu jest dotarcie na metę. Podczas zawodów będzie 

elektroniczny pomiar czasu.   

• Organizator przewiduje nagrody:  

Hill Edition:  

1 miejsce wśród kobiet i mężczyzn Puchar Króla Skoczni Wilków.  

2,3 miejsce wśród kobiet i mężczyzn – nagrody.   

Najlepsi w kat. Junior(16-24), Senior(25-39), Starsi(40+).  Wyróżnienia przyznawane 

wyłącznie dla najszybszych.   

Ponadto organizator przewiduje nagrody dodatkowe:  

Zawodnik i Zawodniczka publiczności, Fair Play, Najlepsza drużyna (min. 3 osoby 

sumujemy czas 3 najlepszych zawodników z drużyny).  

• Organizator przewiduje nagrody:  

Wilczym Szlakiem 8000m:  

1,2,3 miejsce wśród kobiet i mężczyzn – nagrody.   

Najlepsi w kat. Junior(16-24), Senior(25-39), Starsi(40+).  Wyróżnienia przyznawane 

wyłącznie dla najszybszych.   

Ponadto organizator przewiduje nagrody dodatkowe:  



Zawodnik i Zawodniczka publiczności, Fair Play, Najlepsza drużyna (min. 3 osoby 

sumujemy czas 3 najlepszych zawodników z drużyny).  

• Organizator przewiduje nagrody:  

Wilczym Szlakiem River Race Night Edition 4000m:  

1,2,3 miejsce wśród kobiet i mężczyzn – nagrody.   

Najlepsi w kat. Junior(16-24), Senior(25-39), Starsi(40+). Wyróżnienia przyznawane 

wyłącznie dla najszybszych.   

Ponadto organizator przewiduje nagrody dodatkowe:  

Zawodnik i Zawodniczka publiczności, Fair Play, Najlepsza drużyna (min. 3 osoby 

sumujemy czas 3 najlepszych zawodników z drużyny).  

• Organizator przewiduje nagrody:  

IV Gala OCR Wilczym Szlakiem:  

1 miejsce wśród kobiet i mężczyzn Puchar Wilczym Szlakiem. Nagrody główne  

2,3 miejsce wśród kobiet i mężczyzn – nagrody pocieszenia. Nagrody główne 

Najlepsi w kat. Junior(16-24), Senior(25-39), Starsi(40+). Wyróżnienia przyznawane 

wyłącznie dla najszybszych.   

Nagrody drużynowe dla 3 najlepszych drużyn mieszanych (suma czasów kwalifikacji 

Hill Edition i Wilczym Szlakiem u 3 najszybszych zawodników z każdej drużyny. U 

zawodników nie startujących w Hill Edition sumujemy czas Wilczym Szlakiem i kary  

3min. 30sek.)  

• Wartość nagród głównych będzie podana do wiadomości nie później niż do  

01.06.2021r. 

• Wilczym Szlakiem Kids Edition bieg przeszkodowy dla dzieci w kat. Wiekowych 1.5-8 

lat 2.9-12lat 3.13-15lat. Podczas nagradzania najlepszych zawodników i 

zawodniczek obowiązywać będzie podział na płeć. Nagradzane są 3 pierwsze 

miejsca w każdej kategorii. 

  

§ 5 ZGŁOSZENIA   

• Zgłoszenia dokonuje uczestnik wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej 

na oficjalnej stronie zapisów internetowych udostępnionej za pośrednictwem fanpage. 

W formularzu muszą  zostać zawarte wyłącznie prawdziwe dane osobowe.  



• Zapisy na dany bieg kończą 2 dni przed biegiem. Organizator zastrzega sobie prawo 

wcześniejszego zamknięcia zapisów po wyczerpaniu limitu uczestników.  

• Uczestnictwo zawiera opłatę startową, zawartą na oficjalnej stronie zapisów 

timesport.pl  

• Każdy uczestnik może również dokonać zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Zawodów w 

dniu biegu, najpóźniej na 45 minut przed startem. Należy jednak pamiętać, że może 

nie być już wolnych miejsc. A opłata startowa może zostać uregulowana wyłącznie w 

gotówce.  

  

§ 6 UCZESTNICTWO W IMPREZIE I JEGO WARUNKI  

• Uczestnikiem Imprezy może być każda osoba która spełnia łącznie następujące  

kryteria:    

• W dniu biegu będzie miała ukończone 18 lat albo w dniu biegu będzie miała 

ukończone 16 lat i będzie się legitymować podpisaną przez opiekunów 

prawnych zgodą na start w imprezie, wzór zgody wysyłany jest na prośbę 

Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.   

• Dokona zgłoszenia, opłaci pakiet startowy oraz zapozna się z niniejszym 

regulaminem. Opłata za pakiet startowy podczas rejestracji jest dobrowolnym 

przekazaniem środków pieniężnych (czyt. Darowizną) na rzecz:  

Fundacja Wilczym Szlakiem   

57-514 Międzygórze, Ul. Wojska polskiego 35/5.   

KRS: 0000697577  

NIP: 881-149-52-58  

Numer konta BGŻ: 2816 0014 6218 3501 2330 0000 01 email: 

arnilex@wp.pl 

Tel: 798 233 884  

Podczas trwania imprezy będzie stosować się do niniejszego regulaminu.  

Hill Edition: 

Termin do 19.02.2021 -49zł 

Termin do 23.04.2021 -59zł 

Termin do 26.06.2021 -79zł 



River Race Night Edition: 

 

Termin do 19.02.2021 -69 zł 

Termin do 23.04.2021 -89zł 

Termin do 26.06.2021 -109zł 

 

Wilczym Szlakiem IV 8000m. 

Termin do 19.02.2021 -99zł 

Termin do 23.04.2021 -119zł 

Termin do 27.06.2021 -149zł 

Rabaty: 

Start w jednym biegu 100% opłaty. Start w dwóch biegach + 5% rabatu Start 

w trzech biegach + 8% rabatu 

Wilczym Szlakiem Kids 

Termin do 23.04.2021 -39zł 

Termin do 27.06.2021 -49zł 

 

• Przed startem złoży podpisane i wypełnione oświadczenia wymagane 

Regulaminem oraz odbierze pakiet startowy. Oświadczenia za osobę 

niepełnoletnią podpisują jego opiekunowie prawni.  

• Na terenie Imprezy mogą znajdować się w charakterze publiczności osoby nie 

będące Uczestnikami.  

• Przepisanie pakietu startowego na inną osobę możliwe jest najpóźniej do 14 dni 

przed biegiem.   

   

§ 8 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW  

• Każdy z Uczestników imprezy zgłasza się w Biurze Zawodów najpóźniej na 45 minut 

przed planowanym startem, gdzie zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi 

wypełnione i podpisane:   

• Oświadczenie o dopuszczającym do startu stanie zdrowia Uczestnika oraz o braku 

przeciwwskazań medycznych do udziału w Imprezie.  

• Deklarację startu w Imprezie na własną odpowiedzialność oraz o świadomości istnienia 

zagrożeń utraty życia i zdrowia wynikających z charakteru Imprezy, o których istnieniu 

został należycie poinformowany przez Organizatora,  



• Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Imprezy,  

• Oświadczenie COVID, 

• Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku 

zarejestrowanego w trakcie trwania Imprezy,  

• W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenia o których mowa powyżej podpisują 

opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika.  

• Przed startem Organizator weryfikuje tożsamość Uczestnika. Każdy z Uczestników 

zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób 

pełnoletnich dokument taki stanowi dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, natomiast 

w przypadku osób niepełnoletnich legitymacja szkolna lub dowód osobisty.  

• Po weryfikacji tożsamości i po złożeniu wypełnionych i podpisanych oświadczeń o 

których mowa w pkt 1 Uczestnik otrzymuje od Organizatora pakiet startowy.  

• Uczestnik podczas trwania zawodów zgadza się na stosowanie zaleceń/poleceń 

organizatora/wolontariuszy/ sędziów, w przeciwnym wypadku jest świadom, że grozi 

mu dyskwalifikacja.  

  

§ 9 ZAPEWNIONE ŚWIADCZENIA PRZEZ ORGANIZATORA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW  

• Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wzięcia udziału w Imprezie, na 

zasadach określonych niniejszym Regulaminem.  

• Każdy z Uczestników otrzymuje od Organizatora pakiet startowy (pakiet startowy 

dostosowany jest do konkretnego wydarzenia i nie zawsze będzie taki sam) 

składający się m.in. z:   

• Unikatowy pamiątkowy medal- wręczany na mecie  

• Po zakończeniu każdego biegu posiłek regeneracyjny i napój  

• Podstawowe informacje o imprezie i działalności Fundacji.   

• Punkt odżywczy (dostępny będzie na trasie biegu lub na mecie)  

• Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody (warunek zależny od sponsorów).  

• Dostęp do toalet i przebieralni  



• Dodatkowo organizatorzy gwarantują  świetną atmosferę i zabawę oraz sportową 

rywalizację.  

• Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną oraz napoje w strefie mety  

(woda, herbata)  

• Organizator udostępnia zawodnikom oznakowaną i zabezpieczoną trasę (w 

zabezpieczeniu udział weźmie OSP, wolontariusze, ratownicy medyczni).  

• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość do rozwinięcia pakietu startowego, 

jednak wszystko zależeć będzie od pozyskanych sponsorów i środków.  

  

  

  

  

§ 10 BEZPIECZEŃSTWO NA IMPREZIE -ZASADY  

• Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa w Imprezie osób 

wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 

innych środków odurzających.  

• Zabrania się uczestnikom przebiegania przez drogi publiczne. Podczas przekraczania 

dróg publicznych uczestnicy zobowiązani są stosować się do wytycznych do członków 

obsługi imprezy, którzy kierują ruchem.  

• Fragmenty trasy, które przebiegają po drogach publicznych uczestnicy zobowiązani są 

pokonywać lewą stroną wzdłuż taśmy lub wedle uprzednich zaleceń organizatora.  

• Uczestnicy oraz publiczność zobowiązani są do nie przekraczania oznaczeń trasy w 

postaci taśm i barierek ustawionych przez Organizatora.  

• Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy Uczestnika oraz jakąkolwiek osobę 

trzecią, która zakłóca porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowuje się w 

sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem a w szczególności osoby zagrażające 

swoim zachowaniem zdrowiu i życiu swojemu lub innych osób.  

• Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania przy sobie 

niebezpiecznych przedmiotów, w tym butów z kolcami, mogących zagrażać życiu i 

zdrowiu innych Uczestników.  



• Organizator ma prawo ściągnąć z trasy biegu Uczestnika, jeżeli uzna że Uczestnik 

wymaga interwencji medycznej.  

  

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

• Każdy z Uczestników jest należycie poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i 

życia wynikających z charakteru Imprezy i bierze udział w niej na własną 

odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe i 

majątkowe powstałe u Uczestników w wyniku udziału w Imprezie.  

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione oraz zgubione 

przez Uczestników, a także za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów własnych 

Uczestników w związku z ich uczestnictwem w Imprezie.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie 

terminu i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego 

Regulaminu.  

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

  

  


