
   REGULAMIN 
„TROPEM WILCZYM. BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

                                                     4 marca 2018 r. (niedziela)
                                                

I.  CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
3.Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców.

II. ORGANIZATORZY
1. Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie
2. Miasto Radomsko
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku

III.TERMIN I MIEJSCE
Bieg zostanie przeprowadzony ulicami Radomska w dniu 4 marca 2018 roku (niedziela) 
o godz. 14.00; start i meta zlokalizowane zostaną obok pomnika Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego przy ul. Armii Krajowej. Długość trasy wynosi 1963 metry. Określony dystans to data 
śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka ps. „Lalek”.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Bieg jest wydarzeniem historycznym bez rywalizacji sportowej. Nie będzie prowadzona 
klasyfikacja ani mierzony czas.
2. W biegu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek. 
3. Liczba pakietów startowych dla osób biorących udział w biegu w Radomsku jest ograniczona 
przez organizatora głównego - Fundacje Wolność i Demokracja  i wynosi 150 kompletów.
4. Każda osoba startująca w biegu  musi być zweryfikowana w Biurze Biegu, podpisać listę 
startową i oświadczenie.
5. Biuro Biegu będzie się mieścić obok pomnika Konspiracyjnego Wojska Polskiego przy 
ul. Armii Krajowej w Radomsku.

V. ZGŁOSZENIA
1.Zgłoszenia udziału w biegu można dokonać 
- nadsyłając na adres mailowy promocja@radomsko.pl  począwszy od dnia 17 stycznia 2018 roku 
do dnia 1 marca 2018 roku (w treści należy wpisać imię i nazwisko, datę urodzenia i miejscowość 
zamieszkania), bądź osobiście  od dnia 17 stycznia 2018 roku do dnia 1 marca 2018 roku w pokoju
 nr 121 na I piętrze w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu;
-  osobiście w dniu imprezy w godz.13.00 -13.45 w Biurze Biegu.
2. Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń przed upływem 
wyznaczonego terminu.

VI. ADMINISTRATOR  DANYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5,

 97-500 Radomsko.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem 

biegu pn: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
3. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie  przysługuje  prawo dostępu do swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w biegu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu.
3. Wszystkich uczestników biegu  będzie prowadził  sędzia biegu oraz radiowóz Wydziału Ruchu 
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Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy  
zobowiązani są podczas biegu do niewyprzedzania sędziego biegu.
4. Uczestnicy biegu biegną w jednakowych koszulkach, które otrzymają w Biurze Biegu.
5. Za rzeczy zagubione podczas trwania imprezy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Bieg odbędzie się  bez względu na pogodę.
8. Organizator zapewnia gorącą herbatę i  poczęstunek.
9. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowy medal.
10. Przebieralnie znajdować się będą w holu Krytej Pływalni.
11.Zbiórka wszystkich uczestników imprezy w dniu 04.03.2018r. o godz. 13.50 przy pomniku 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego.
12.Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U z 2016.922)
13. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć uczestnikom biegu i filmowania 
wydarzenia na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz wykorzystywania ich na stronach 
internetowych i w mediach.
14. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowana się do wskazań 
Policji, Straży Pożarnej, służb porządkowych Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za bieg.

VIII. PROGRAM.

13.00 -13.45 - zapisy w Biurze Biegu, podpisanie listy startowej i odbiór koszulek 

13.50 – zbiórka wszystkich uczestników biegu

13.55 – złożenie wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Konspiracyjnego Wojska Polskiego

14.00 - uroczysty start biegu

ok.14.40 – wręczenie medali 

ok.15.00 – zakończenie imprezy

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych!

 


