
   REGULAMIN 
„TROPEM WILCZYM. BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

                                                     1 marca 2020 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 1 marca 2020 roku (niedziela) 
o godz. 13.00; 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, ma charakter rekreacyjny, bez rywalizacji sportowej. Nie 
będzie prowadzona klasyfikacja ani mierzony czas.
2. W Biegu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek.
3. W Biegu mogą brać udział osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich w asyście osoby 
wspomagającej.
4. Liczba pakietów startowych dla osób biorących udział w biegu w Radomsku jest ograniczona 
przez organizatora głównego - Fundacje Wolność i Demokracja  i wynosi 250 kompletów.
5. Każda osoba startująca w biegu  musi być zweryfikowana w Biurze Biegu, podpisać listę 
startową i odebrać koszulkę i numer startowy.
6.Przyjęcie numeru startowego i podpisanie listy startowej przez uczestnika jest równoznaczne 
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Osoby biorące udział w Biegu zobowiązane są do umieszczenia numeru startowego 
odebranego w Biurze Biegu z przodu koszulki w widocznym miejscu.
8. Biuro Biegu będzie się mieścić obok pomnika Konspiracyjnego Wojska Polskiego przy 
ul. Armii Krajowej w Radomsku.

V. ZGŁOSZENIA
1.Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Formularz 
rejestracyjny udostępniony na  stronie internetowej    https://dostartu.pl/  począwszy od dnia 
13 stycznia 2020 roku do wyczerpania się obowiązującego limitu uczestników, jednak nie dłużej niż
do dnia 24 lutego 2020 roku,
- w przypadku wolnych miejsc: osobiście w dniu imprezy w godz.11.30 -12.30 w Biurze Biegu.
2. Zgłoszenia telefoniczne oraz mailowe nie będą przyjmowane.
3. Liczba miejsc jest ograniczona i zapisy będą prowadzone do ich wyczerpania.

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

 97-500 Radomsko.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie 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.

https://dostartu.pl/tropem-wilczym-bieg-pamieci-zolnierzy-wykletych-w-radomsku-m3019.pl.html


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu.
3. Uczestnicy Biegu biegną w jednakowych koszulkach z przypiętym numerem startowym z 
przodu, które otrzymają w Biurze Biegu.
4. Za rzeczy zagubione podczas trwania imprezy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
5. Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.
6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
7. Organizator zapewnia gorącą herbatę i  poczęstunek po zakończeniu biegu.
8. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy biegu posiadający numer startowy przypięty z przodu 
koszulki w widocznym miejscu otrzymują na mecie pamiątkowy medal.
9. Przebieralnie znajdować się będą w holu Krytej Pływalni MOSiR.
10. Uczestnik startuje w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 
ryzyko.  Rejestrując się do Biegu przyjmuje do wiadomości, że udział wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym i pociąga za sobą  naturalne ryzyko i zagrożenia wypadkami. 
11.Zbiórka wszystkich uczestników imprezy w dniu 01.03.2020r. o godz. 12.55, na linii startu,  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 promocyjne oraz wykorzystywania ich na stronach internetowych.
14.Rejestracja uczestnictwa jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Biegu 
wraz z Klauzulą informacyjną.

VIII. REGULAMIN ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU
1. Uczestnicy Biegu mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez Organizatora 
drogami. 
2.Osoby biorące udział w biegu i zweryfikowane w Biurze Biegu zobowiązane są do umieszczenia 
numeru startowego z przodu koszulki w widocznym miejscu.
3. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań 
Policji, Straży Pożarnej, służb porządkowych Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
4.Wszystkich uczestników biegu  będzie prowadził Sędzia Biegu oraz radiowóz Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy  
zobowiązani są podczas biegu do niewyprzedzania Sędziego Biegu.
5. Uczestnicy biegu, którzy nie będą stosować się do wskazań Policji,Straży Pożarnej, służb 
porządkowych Organizatora oraz Sędziego Biegu, zostaną zdyskwalifikowani.

IX. PROGRAM

11.30 -12.30 - podpisanie listy startowej w Biurze Biegu, odbiór koszulek i numerów startowych

12.30 uroczystości przed Pomnikiem Konspiracyjnego Wojska Polskiego

– hymn państwowy

– okolicznościowe  przemówienia

– złożenie wiązanek kwiatów

12.55 – zbiórka wszystkich uczestników biegu na linii startu

13.00 - uroczysty start biegu

ok.13.30 – wręczenie medali 

ok.14.00 – zakończenie imprezy

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych!



                                                                                                               Załącznik nr 1 do Regulaminu
                                                                                   Tropem Wilczym. Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

                                                                                                                                                       w Radomsku

                                                                            

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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 - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
- Gmina Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97 – 500 Radomsko, tel.44 685 45 10, adres email: 
um@radomsko.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres email: abi@radomsko.pl 
tel. 44 685 44 72.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji TROPEM WILCZYM. BIEGU PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH przez Urząd Miasta w Radomsku na podstawie Pani/Pana zgody tj. art. 6 
ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)..
4. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich 
przetwarzanie jednak nie dłużej niż 14 dni.
6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia 
sprzeciwu do przetwarzania danych
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
Rozporządzenia 2016/679
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 
organizowanym biegu.


