
UWAGA! 
 
 

Wszyscy uczestnicy zobowi¹zani s¹ do przestrzegania obecnie
panuj¹cych przepisów przeciwdzia³ania epidemii Covid-19.

Organizator zapewnia uczestnikom œrodki przeciwdzia³ania epidemii jak p³yny
do dezynfekcji r¹k, szerok¹ przestrzeñ umo¿liwiaj¹c¹ zachowanie
bezpiecznych odstêpów przed i po biegu, ekipê organizacyjn¹, której stan
zdrowia jest zweryfikowany pozytywnie, wyposa¿on¹ w œrodki ochrony
indywidualnej. 

Organizator nie zapewnia uczestnikom tzw. œrodków ochrony bezpoœredniej
(maseczki, rêkawiczki). 
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I. ORGANIZATORZY:

Organizator centralny:  Fundacja Wolnoœæ i Demokracja

Organizator lokalny:  Stowarzyszenie Jaworznicka Inicjatywa Narodowa

II. CEL:

•   Promocja autorytetów spo³ecznych, dziedzictwa narodowego.     
  Oddanie ho³du bohaterom walk o niepodleg³oœæ Polski. Szczególnie ¿o³nierzom     
 Podziemia Niepodleg³oœciowego lat 1944-1963.

•   Promocja aktywnoœci fizycznej i zdrowego stylu ¿ycia, w szczególnoœci  popularyzacja      
idei biegania. S³u¿ba spo³eczeñstwu poprzez atrakcyjn¹ paletê wydarzeñ sportowych.

III. TERMIN I MIEJSCE

•  15 SIERPNIA 2021

•Miejsce:   Dobra - Rejon Rezerwatu Sasanki. W s¹siedztwie Parku Gródek                     
i Sadowej Góry.
 
•Start: Klub Dobra, ul. Zagrody 2, Jaworzno

•Trasa: Prze³ajowa (dominuje p³aski szeroki trakt)
 

IV. DYSTANS

Limit czasowy dla dystansów 5 km i 10 km wynosi 80 minut  

•  I.  Dystans - 5 000 m
• II.  Dystans - 10 000 m 
•III.  Dystans rodzinny - 1963 m (bez pomiaru czasu)
•IV.  Dystans dla dzieci - 600 m (z pomiarem czasu) ---> PATRZ str. 7 - 10
 [Klasyfikacje 3-8 lat, 9-13 lat].

IV. TRASA BIEGU

•Start i meta  — Klub Dobra, ul. Zagrody 2, Jaworzno

•Charakterystyka trasy: Trakty polne i leœne - 5 000 m, 10 000 m, 1963 m
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TROPEM WILCZYM 2021 - JAWORZNO

V.PROGRAM ZAWODÓW: 

Niedziela, 15.08.2021 r.  

13:30 – Otwarcie biura zawodów

 • Rejestracja i weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych            

w miejscu startu.  

15:50 – Zamkniêcie listy startuj¹cych w biegach na 5000, 10 000,1963 m 

16:00 – Start Biegu na dystansie 1963 m (bez pomiaru czasu)

16:30 – Start Biegów ze startu wspólnego na dystansach 5 000 i 10 000 m 

17:30 – Zamkniêcie listy startuj¹cych w biegu dla dzieci na dystansie 600 m 

18:05 – Start biegu dla dzieci na dystansie 600 m 

* Organizator nie wyklucza przesuniêcia rozpoczêcia biegów na dystansach 5 000            

i 10 000 do oko³o 15 minut póŸniej ni¿ wy¿ej podane.  

- Dekoracja zwyciêzców dotyczy biegów na 5 000 i 10 000 m. Dekoracje odbêd¹ siê

po zakoñczeniu biegu. 
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TROPEM WILCZYM 2021 - JAWORZNO

VI.ŒWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: 

• Organizator zapewnia uczestnikom, w trakcie zawodów:

- Pakiet startowy, który obejmuje: numer startowy, agrafki, butelkê wody, posi³ek

regeneracyjny po zawodach, napój po zawodach. 

- Pami¹tkowy, wysokiej jakoœci medal dla ka¿dego z uczestników.

- Koszulka bawe³niana z podobizn¹ ¯o³nierza Wyklêtego. 

- Wyró¿nienia dla najwy¿ej sklasyfikowanych zawodników w kategoriach 

(K. - 5 i 10 km, M. - 5 i 10 km). 

- Ubezpieczenie zbiorowe NNW dla wszystkich zawodników. 

- Zabezpieczenie przedmedyczne i ratownicze, œwiadczone przez wykwalifikowanych

ratowników.  

- Informacje o wyniku zawodnika z elektronicznego systemu pomiaru czasu  

Dla dystansów: 5 000 m, 10 000 m, 600 m.

- Dodatkowe wyró¿nienia dla najlepszych zawodników na dystansie 5 000 i 10 000 m

VII.UCZESTNICTWO: 

O miejscu na liœcie startowej decyduje kolejnoœæ wp³at, nie zapisów! 

• Op³ata startowa wynosi: 

- 45 z³ dla uiszczaj¹cych op³atê w trakcie zapisów on-line (limit: pierwszych 100 osób)

- 55 z³ dla uiszczaj¹cych op³atê w trakcie zapisów on-line, 

- 65 z³ dla zapisuj¹cych siê w Biurze Zawodów, w dniu biegu 

• Termin zapisów:

 - Zapisy internetowe trwaj¹ do 14.08.2021 r. godz. 24:00

• Prawo startu w biegu maj¹ wszystkie osoby legitymuj¹ce siê dobrym stanem

zdrowia (pisemna deklaracja na zg³oszeniu). Podpisuj¹c deklaracjê uczestnictwa

Uczestnik zaœwiadcza, ¿e stan jego zdrowia umo¿liwia mu udzia³ w zawodach. 
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•Przy weryfikacji wymagany jest dowód osobisty lub legitymacja szkolna (data

urodzenia). 

• Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na ¿ycie,

zdrowotnego, odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u chorób, jakie mog¹ wyst¹piæ w

zwi¹zku z obecnoœci¹ lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi           

z tego tytu³u odpowiedzialnoœci.  

• M³odzie¿ poni¿ej 16 roku ¿ycia wystartowaæ mo¿e pod warunkiem pisemnej zgody

rodzica „Zgody rodzica do udzia³u dziecka w biegu na ..." podpisanej podczas

odbioru pakietu startowego w dniu zawodów. Nieletni powy¿ej 16 r. ¿ycia mo¿e

wystartowaæ za samym okazaniem zgody. 

• Wydawanie numerów startowych odbêdzie siê w Biurze Zawodów.  

• Limit doroœli (limit mo¿e ulec powiêkszeniu): Obowi¹zuje limit 200 uczestników

doros³ych (nie wiêcej ni¿ 200 uczestników doros³ych ³¹cznie na dystansach 5000 m,

10 000 m, 1963 m). 

WA¯NE: Uczestnik od 16 roku ¿ycia startuj¹cy na dystansach 5 000, 10 000 m, jest

 traktowany w kontekœcie limitu startowego jako doros³y.  

• Zawodnicy zg³aszaj¹cy siê poza limitem mog¹ wystartowaæ w biegu, natomiast

organizator nie zapewnia pe³nego pakietu startowego.

 

• Numer startowy nale¿y przymocowaæ na przedniej czêœci koszulki. Zas³anianie

numeru startowego w czêœci lub w ca³oœci b¹dŸ jego modyfikacja jest zabroniona.

 • Zawodnicy bez numeru startowego mog¹ zostaæ usuniêci z trasy biegu. Zawodnicy

na mecie nie posiadaj¹cy numeru startowego, nie bêd¹ sklasyfikowani oraz nie

otrzymaj¹ pami¹tkowego medalu.  
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TROPEM WILCZYM 2021 - JAWORZNO

X. POSTANOWIENIA KOÑCOWE: 

·Uczestnik oœwiadcza, ¿e wiadomym jest dla Niego, i¿ organizator, i osoby z nim

wspó³pracuj¹ce, a tak¿e osoby zwi¹zane z przeprowadzeniem i organizacj¹ imprezy

nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci wzglêdem uczestników za szkody osobowe,

rzeczowe i maj¹tkowe, które wyst¹pi³y przed,w trakcie lub po zawodach. 

·Uczestnik oœwiadcza, ¿e startuje na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i w³asne ryzyko.

·Uczestnik oœwiadcza, ¿e ponosi odpowiedzialnoœæ cywiln¹ i prawn¹ za wszystkie

wyrz¹dzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.

·Uczestnik oœwiadcza, ¿e wyrzeka siê prawa do dochodzenia prawnego lub

zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powsta³ych w zwi¹zku z

zawodami przyjmuje do wiadomoœci, i¿ w razie kolizji lub wypadku nie mo¿e wnosiæ

¿adnych roszczeñ w stosunku do organizatora.

·Uczestnik oœwiadcza, ¿e przyjmuje do wiadomoœci, i¿ nale¿y przestrzegaæ zarz¹dzeñ

s³u¿b porz¹dkowych oraz warunków regulaminu.  

·Uczestnik oœwiadcza, ¿e stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach

sportowych. ·Uczestnik oœwiadcza, ¿e wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych

osobowych przez organizatora zgodnie z ustaw¹ z dnia 10 maja 2018 r.  

·Uczestnik wyra¿a zgodê na publikacjê zdjêæ, nagrañ filmowych oraz wywiadów z

imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie, prasie oraz w radiu.  

·W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika,

uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. Protesty rozstrzyga organizator zawodów -

decyzje organizatora s¹ nieodwo³alne. Protesty bêd¹ rozpatrywane w czasie 48

godzin. Do protestu nale¿y za³¹czyæ kaucjê w wysokoœci 100 z³. Kaucja nie zostanie

zwrócona, o ile Sêdzia G³ówny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji

sk³adaj¹cemu protest. Decyzja ostateczna nale¿y do Organizatora i Sêdziego.
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TROPEM WILCZYM 2021 - JAWORZNO

·Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treœci

regulaminu oraz jego interpretacji.  

·Uczestnik poprzez zg³oszenie do biegu oœwiadcza, ¿e zapozna³ siê i akceptuje

regulamin imprezy.  

·Bieg odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki atmosferyczne.

·Interpretacja niniejszego regulaminu nale¿y do organizatora. W sprawach nie

ujêtych w regulaminie ostateczn¹ decyzje podejmuje organizator.  
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TROPEM WILCZYM 2021 - JAWORZNO

BIEG DLA DZIECI

 I. TERMIN I MIEJSCE:

• 15 SIERPNIA 2021, NIEDZIELA

• Start: Jaworzno, Klub Dobra ul. Zagrody 2 (tak jak w edycji biegu w 2020 r.)

• Trasa: Trakty wokó³ Klubu Dobra przy ul. Zagrody 2 (nawierzchnia - ziemia)

II. DYSTANS, KATEGORIE WIEKOWE: 

Dystans - 600 m 

*Na tym dystansie zostan¹ przeprowadzone 2 klasyfikacje w kategoriach wiekowych

1 - 3l. - 8l.

 2 - 9 l. - 13 l. 

III. PROGRAM ZAWODÓW: 

• 15 SIERPNIA 2021 Niedziela

od 13:30 REJESTRACJA ZAWODNIKÓW

 • Rejestracja i weryfikacja zawodników 

17:30 – Zamkniêcie listy startuj¹cych 

18:05 – Start biegu dla dzieci na dystansie 600 m 

PO BIEGU - Wrêczenie medali.

IV. ŒWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

 • Organizator zapewnia uczestnikom, w trakcie zawodów:

 - Numerek startowy, wynik z elektronicznego pomiaru czasu, dostêp do wody

mineralnej  

- Ubezpieczenie zbiorowe NNW dla wszystkich zawodników.

 - Zabezpieczenie przedmedyczne i ratownicze, œwiadczone przez wykwalifikowanych

ratowników  

- Pami¹tkowy, medal dla ka¿dego z uczestników.
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TROPEM WILCZYM 2021 - JAWORZNO

V. KLASYFIKACJA i WYRÓ¯NIENIA.

 -Wyró¿nienia indywidualne w postaci dyplomu otrzymaj¹ zawodnicy za zajêcie

miejsc I-III w kategorii dziewcz¹t i ch³opców (Dz. i Ch. - 3-8 l. , 9 - 13 l.) 

- Ka¿dy zapisany zawodnik, który ukoñczy bieg otrzyma pami¹tkowy medal 

- Ewentualne dodatkowe upominki bêd¹ og³aszane przez organizatora

VI. UCZESTNICTWO

 • Op³ata startowa wynosi:

 - 25 z³ dla zapisuj¹cych siê drog¹ internetow¹.

 - 35 z³ dla zapisuj¹cych siê w dniu zawodów.

 • Termin zapisów internetowych:  

- Zapisy internetowe trwaj¹ do 14.08.2021 r.  

• W celu zapisania dziecka na bieg, konieczne jest:

1) Zg³oszenie dziecka na bieg poprzez zapisy internetowe(gwarancja miejsca) lub na

miejscu w biurze zawodów, w dniu biegu (ryzyko wyczerpania miejsc). 

2) Wype³nienie i podpisanie w biurze zawodów zgody rodzica lub opiekuna

prawnego na start dziecka. 

• Koszt uczestnictwa w biegu dla dzieci wynosi 25 z³ - Zapisy internetowe. 

• Dla uiszczaj¹cych op³atê w dniu zawodów 35 z³ - W biurze zawodów. 

Obowi¹zuje limit 100 uczestników  
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VII. ODPOWIEDZIALNOŒÆ RODZICIELSKA

 • Podpisuj¹c deklaracjê uczestnictwa tj. zgodê rodzica na bieg dziecka. Rodzic

zaœwiadcza, ¿e stan zdrowia umo¿liwia dziecku udzia³ w zawodach.

 

• Przy weryfikacji wymagany jest dokument potwierdzaj¹cy wiek dziecka 

• Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na ¿ycie,

zdrowotnego, odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u chorób, jakie mog¹ wyst¹piæ w

zwi¹zku z obecnoœci¹ lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z

tego tytu³u odpowiedzialnoœci.

• Numer startowy nale¿y przymocowaæ na przedniej czêœci koszulki. Zas³anianie

numeru startowego w czêœci lub w ca³oœci b¹dŸ jego modyfikacja jest zabroniona. •

Zawodnicy na mecie nie posiadaj¹cy numeru startowego, nie bêd¹ sklasyfikowani

oraz nie otrzymaj¹ pami¹tkowego medalu.  

VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE: 

·  Rodzic/opiekun prawny zapisuj¹cy dziecko na bieg oœwiadcza, ¿e wiadomym jest

dla Niego, i¿ organizator, i osoby z nim wspó³pracuj¹ce, a tak¿e osoby zwi¹zane z

przeprowadzeniem i organizacj¹ imprezy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci wzglêdem

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i maj¹tkowe, które wyst¹pi³y przed, w

trakcie lub po zawodach.

· Rodzic/ opiekun prawny oœwiadcza, ¿e zapisuje dziecko na w³asn¹

odpowiedzialnoœæ i w³asne ryzyko. 

· Rodzic oœwiadcza, ¿e ponosi odpowiedzialnoœæ cywiln¹ i prawn¹ za wszystkie

szkody wyrz¹dzone innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim. ·

Rodzic/opiekun prawny oœwiadcza, ¿e wyrzeka siê prawa do dochodzenia prawnego

lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powsta³ych w zwi¹zku z

omawianymi zawodami, na które zapisa³ dziecko i przyjmuje do wiadomoœci, i¿ w

razie kolizji lub wypadku nie mo¿e wnosiæ ¿adnych roszczeñ w stosunku do

organizatora.
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 · Rodzic/ opiekun oœwiadcza, ¿e przyjmuje do wiadomoœci, i¿ nale¿y przestrzegaæ

zarz¹dzeñ s³u¿b porz¹dkowych oraz warunków regulaminu.  

· Rodzic/Opiekun oœwiadcza, ¿e wyra¿a zgodê na przetwarzanie danych osobowych

dziecka przez organizatora zgodnie z ustaw¹ z dnia 10 maja 2018 r o ochronie

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000). 

· Rodzic/opiekun prawny wyra¿a zgodê na publikacjê zdjêæ, nagrañ filmowych oraz

wywiadów z imprezy ze swoim jak i dziecka wizerunkiem w internecie, prasie oraz w

radiu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych

osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000). · Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie

prawo dokonywania koniecznych zmian w treœci regulaminu oraz jego interpretacji.

 · Rodzic/opiekun prawny poprzez zg³oszenie i podpisanie zgody rodzica na start

dziecka w biegu oœwiadcza, ¿e zapozna³ siê i akceptuje regulamin imprezy. 

· Bieg odbêdzie siê bez wzglêdu na przewidywalne warunki atmosferyczne.

Odwo³anie biegu ze wzglêdu na warunki atmosferyczne jest mo¿liwe tylko          

w przypadku zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia dzieci z uwagi na nadzwyczajnie trudne

warunki pogodowe.  

· Interpretacja niniejszego regulaminu nale¿y do organizatora. W sprawach nie

ujêtych w regulaminie ostateczn¹ decyzje podejmuje organizator.

 · Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za wypadki maj¹ce miejsce na trasie

biegu (Rodzic/opiekun prawny ubezpiecza dziecko zdrowotnie we w³asnym zakresie).
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