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Regulamin 

„Biegu Tropem Wilczym – Siedlce 2020” 

I. ORGANIZATOR 

 Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce 

 Fundacja Wolność i Demokracja, Al. Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa 

II. CEL 

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

2. Edukacja i poszerzanie wiedzy dot. Żołnierzy Wyklętych w sposób atrakcyjny dla osób 

w różnym wieku. 

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, w szczególności biegania jako 

formy rodzinnego spędzania wolnego czasu. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Bieg odbędzie się w niedzielę 01.03.2020 roku w Siedlcach. 

Start – Ośrodek Sportu, ul. B. Prusa 6 

Meta – Plac gen. W. Sikorskiego 

Bieg odbędzie się po ulicach Siedlec. Długość trasy wynosi ok. 1963 m – dystans symboliczny 

upamiętniający, rok w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak PS. Lalek. 

IV. HARMONOGRAM 

Niedziela 01.03.2020 r.  

16:00 – 17:45 BIURO ZAWODÓW – Ośrodek Sportu, ul. B. Prusa 6 (weryfikacja zawodników, 

wydawanie pakietów startowych, w przypadku wolnych miejsc - zapisy) 

18:00 Start Biegu – Ośrodek Sportu, ul. B. Prusa 6 

18:30 Meta Biegu – Plac gen. W. Sikorskiego 

19:00 Zakończenie imprezy 

V. UCZESTNICTWO 

1. Bieg jest wydarzeniem bez rywalizacji sportowej. 

2. Organizator dopuszcza udział w Biegu zawodników z kijkami Nordic Walking. 

3. W Biegu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek, w przypadku osób 

niepełnoletnich wymagana jest zgoda podpisana przez rodzica/pełnoletniego opiekuna. 

4. W Biegu mogą wziąć udział osoby zdrowe, wobec których nie stwierdzono żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. 

5. Organizator ustala limit 420 pakietów startowych. 
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6. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest zarejestrowanie się i wniesienie opłaty startowej 

w wysokości 25 zł. 

7. Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów – odebrać pakiet 

startowy, podpisać własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do udziału w Biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

organizacyjnych i promocyjnych Biegu. 

VI. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia na bieg przyjmowane będą od dnia 15.01.2020 r. do 27.02.2020 r.  

lub do wyczerpania limitu 420 opłaconych uczestników, za pośrednictwem formularza 

elektronicznego. 

2. W przypadku nie osiągnięcia limitu zgłoszeń, będzie możliwość zapisania się na bieg 

i uiszczenia opłaty startowej gotówką w dniu biegu w Biurze Zawodów. 

3. Formularz zgłoszeniowy: https://elektronicznezapisy.pl/event/4556.html 

4. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

5. Opłata za udział w Biegu wynosi 25 zł. Opłatę należy wnieść przelewem na konto 

Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 27.02.2020 r. 

 

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce 

ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce 

PKO Bank Polski S.A. nr 40 1440 1101 0000 0000 1324 9024 

Tytułem: Bieg Tropem Wilczym, imię i nazwisko oraz rok urodzenia Uczestnika 

Biegu. 

 

6. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora w tygodniu 

poprzedzającym bieg, tj. od dn. 24.02.2020 roku konieczne będzie przedstawienie 

przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku. 

7. W przypadku większej ilości zgłoszeń od określonego limitu uczestników, o udziale 

w imprezie decyduje data wniesienia opłaty startowej. 

VII. PAKIET STARTOWY 

1. Aby odebrać pakiet startowy należy zgłosić się osobiście do Biura Zawodów i okazać 

do wglądu dokument ze zdjęciem – w celu weryfikacji Uczestnika. 

2. W pakiecie startowym każdy Uczestnik otrzymuje: 

 Pamiątkową koszulkę z wizerunkiem Żołnierza Wyklętego 

 Pamiątkowy medal  na mecie biegu 

 Materiały promocyjne 

 Ciepły posiłek po Biegu 

3. Ze względu na charakter Biegu zawodnicy zobligowani są do biegu w otrzymanej 

w pakiecie koszulce. 

 

https://elektronicznezapisy.pl/event/4556.html
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy  

i za szkody wyrządzone przez uczestników. 

3. Uczestnik biegu wyraża zgodę na  przetwarzanie danych osobowych w celach 

organizacyjnych biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu video w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, 

magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno- reklamowych 

wydawanych przez ARMS.  

4. Administratorem danych osobowych uczestników jest The North Event Krzysztof 

Walczak, szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności 

serwisu elektronicznezapisy.pl: 

https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka_prywatnosci_2018_05_25.pdf 

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia. 

5. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na poczet startu innej 

osoby. 

6. Organizator posiada ubezpieczenie OC. 

7. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się  

na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami.  

8. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne 

dla innych Uczestników. 

9. Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, 

nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków  

i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo 

do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone 

spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji 

oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

10. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają 

zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play. 

11. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

12. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 

https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka_prywatnosci_2018_05_25.pdf

