REGULAMIN
Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Parczew, 26 lutego 2017 roku
Organizator

- Gmina Parczew

Organizator ogólnopolski - Fundacja Wolność i Demokracja
Patronat honorowy

- Burmistrz Parczewa

I. CEL ZAWODÓW:
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego
w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród
Polaków.
4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
6. Promocja miasta Parczew jako przyjaznego dla biegaczy.
II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY
1. Bieg odbędzie się w dniu 26 lutego 2017 r. w Parczewie.
2. Start i meta biegu: ul. Warszawska przy Urzędzie Miejskim.
3. Godzina rozpoczęcia imprezy: 13.00.
III. TRASA, DYSTANSE
1. Trasa będzie przebiegać ulicami:
 bieg na dystansie 750m (dla szkół podstawowych) ul.: Warszawska – Plac Wolności
- Bema - Kolejowa -Warszawska
(możliwość startu osób starszych np. opiekunów lub rodziców)
 bieg na dystansie 1963m „dystans rodzinny” ul.: Warszawska – 11 Listopada –
Nowowiejska – Strażacka – Bema – Kolejowa – Warszawska
(bieg dla wszystkich chętnych, brak ograniczeń wiekowych)
 bieg na dystansie 5000m: - 3 pętle ul.: Warszawska – 11Listopada –Nowowiejska –
Strażacka – Bema - Kolejowa – Warszawska
(w zależności od zgłoszonych uczestników możliwe dodatkowe kategorie np.
wiekowe co 10 lat, kobiety / mężczyźni itp.; zakaz startu dzieci ze szkół podst.)
Przebieg trasy może być zmieniony po uzgodnieniach z policją, dystanse nie ulegną zmianie.
2. Organizator dysponuje 350 pakietami startowymi, które zostaną przydzielone
zgodnie z kolejnością zgłoszeń!

IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 18 lutego 2017r. lub do czasu wyczerpania
limitu pakietów startowych. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać
drogą elektroniczną na adres edichmielarz@wp.pl lub złożyć osobiście u
koordynatora biegu.
2. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w biegach zamieszczone zostaną na stronie
internetowej Gminy Parczew: www.parczew.com najpóźniej 22 lutego 2017r.
3. Pakiety startowe odbierać można w dniu 26 lutego 2017r. w godzinach pracy biura
zawodów, zgodnie z punktem VII niniejszego regulaminu. Ze względu na ograniczoną
dostępność koszulek poszczególnych rozmiarów będą one przydzielane (w
poszczególnych rozmiarach) wg kolejności zgłoszeń.
4. Nieodebranie pakietu startowego (koszulka, nr startowy) do godz.12.30 dn. 26 lutego
2017r. z biura zawodów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
V. UCZESTNICTWO
1.

Wszyscy zawodnicy, odbierający numer startowy w biurze zawodów, są zobowiązani
do złożenia podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w biegu i zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

2.

Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że
bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3.

Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

4.

Zawodnicy zobowiązują się do startu w otrzymanej koszulce, z numerem startowym
przypiętym do przedniej części koszulki.

5.

Uczestnicy biegu muszą zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować się
do poleceń służb kierujących ruchem publicznym i zabezpieczających trasy biegu.

6.

Impreza będzie się odbywać przy ruchu wstrzymanym na czas biegu.

VI. OPŁATY
Nie przewiduje się opłaty startowej od zawodników.
VII. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie
ul. Warszawska 24 i czynne będzie w dniu 26 lutego 2017r. w godzinach 11.00 - 12.30
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
imprez.
2. Administratorem danych jest Fundacja Wolność i Demokracja.

3. Dane osobowe uczestników Biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2015.2135 z dnia 16 grudnia 2015 roku).
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział w Biegu.
6. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, w związku z udziałem w zawodach
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z
nazwą miejscowości zamieszkania - w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt.
7. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest również wyrażenie zgody na publikację
wizerunku uczestnika w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz
materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na
wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na
wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu
utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w
prasie, emisja w przekazach telewizyjnych.
IX. KLASYFIKACJA
1. W biegu na dystansie 750m klasyfikowani będą uczniowie szkół podstawowych.
2. W biegach na dystansie 1963m i 5000m klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy.
3. Nie przewidujemy pomiaru czasów.
X. NAGRODY
1. Pamiątkowe medale dla zawodników, którzy ukończą bieg.
2. Sportowe trofea dla najlepszych zawodników we wszystkich biegach.
3. Wyróżnienia dla startów rodzinnych (minimum 3 osoby; co najmniej
2 pokolenia, również na różnych dystansach) ! PROSZĘ O ZAZNACZENIE W
ZGŁOSZENIU ! i pozostanie na wręczenie wyróżnień !
np.: Parczewska Anna 750m - córka, Parczewska Agata 1963m- mama, Parczewski
Arkadiusz 1963m - tata, Nowak Jan 5 km - dziadek
XI. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do koordynatora biegu tel. 503 080 652 Mirosław Chmielarz, e-mail:
edichmielarz@wp.pl, UM w Parczewie 83 355 12 25 od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30 - 15.30.
2. Uczestnicy biegu będą ubezpieczeni (OC).
3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

5. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Gmina Parczew, Fundacja Wolność
i Demokracja oraz sponsorzy.
6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
biegu i wszystkich jego postanowień.
7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu,
któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
Dalsze informacje oraz dokładny plan imprezy zostaną umieszczone w kolejnych
komunikatach na stronie: www.parczew.com oraz www.tropemwilczym.pl.
Parczew 07.02.2017 r.

