REGULAMIN
Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Jeżowe 2018
1. ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury w Jeżowem
KONTAKT:
Telefon: +48 608 315 538
e-mail: gckjezowe@gmail.com
ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:
Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48226291536
fundacja@wid.org.pl
2. CEL IMPREZY
• Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
• Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.
3. Patronat nad obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Biegiem
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Jeżowe 2018 na terenie Gminy Jeżowe
objął Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak.
4. TERMIN, MIEJSCE
04 marca 2018, godz. 14:00
Plac przy budynku Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem, Jeżowe 236/2, 37-430 Jeżowe
Rejestracja uczestników i wydawanie pakietów startowych w dniu biegu 04.03.2018 od godziny
11:00 do 12:30 z listy podstawowej i o od 12:30 do 13:00 dla pozostałych chętnych (w przypadku
niezapełnienia listy podstawowej)
5. TRASA, DYSTANS
Dystans: 1963 m


1 pętla.



Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona.



Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 30 minut.

6. OPŁATA:


Koszt pakietu startowego 15 zł – płatne przed biegiem przy podpisaniu listy. W skład
pakietu startowego wchodzi: medal, numer startowy, koszulka, materiały promocyjne)

7. Organizator zapewnia ubezpieczanie uczestników biegu oraz posiłek.
8. BIURO ZAWODÓW, SZATNIA


Biuro zawodów znajdować będzie się w budynku Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem



Szatnia znajdować się będzie w Budynku OSP Jeżowe



Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni organizator nie odpowiada.

9. KLASYFIKACJA
Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn bez limitu wieku (miejsca 1 – 3)
10. UCZESTNICTWO


W biegu prawo startu mają wszyscy. Zawodnicy do 18 lat mogą startować w biegu za
okazaniem pisemnego OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
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podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna. OŚWIADCZENIE dostępne jest do
pobrania na stronie internetowej organizatora: http://www.jezowe.eu/container/oswiadczenietropem-wilczym-jezowe18.pdf


Limit uczestników biegu wynosi 110 osób. (DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ)



Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku
wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.



Warunkiem dopuszczenia zawodnika pełnoletniego do biegu będzie własnoręcznie
podpisanie w dniu biegu listy startowej i oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem
weryfikacji danych osobowych.



Zawodnik oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.



Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.



Mile widziany jest start uczestnika w stroju patriotycznym, np. umundurowanie wojskowe,
harcerskie Nie jest to warunek konieczny, jednak z względu na charakter biegu taki strój
będzie wskazany.

11. ZGŁOSZENIA. TERMINY


Zapisy do biegu odbywają się poprzez :
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://goo.gl/forms/dmjdEfJeS8ixvmQl1
b) lub osobiste zgłoszenie w dniu biegu – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń.
Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.


Termin zgłoszeń do 09 lutego 2018 r. (piątek) do godz. 21:00

12. NAGRODY
Organizator przewiduje pamiątkowe statuetki ufundowane przez Wójta Gminy Jeżowe – Marka
Stępaka dla zwycięzców (miejsca 1 – 3) w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn bez limitu wieku
13. ZASADY FINANSOWANIA


Zawodnicy startują na własny koszt.



Warunkiem dopuszczenia uczestnika do biegu jest opłacenie pakietu startowego w wysokości
15 zł.



Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

14. Podczas wydarzenia zostanie przeprowadzona zbiórka publiczna na cele społeczne.
15. UWAGI KOŃCOWE
• Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji
biegu zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.
Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
• Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i
fotograficznych wykonanych podczas realizacji biegu na potrzeby promocji imprezy.
• Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
• Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
• Kontakt: Zbigniew Bednarz, kom. 608 315 538, gckjezowe@gmail.com
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Oświadczenie uczestnika biegu:
• Uczestniczę w biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Jeżowe 2018 na
własne ryzyko i jestem świadom zagrożeń, iż mój udział w biegu może narazić mnie na utratę
zdrowia lub życia.
• Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego
z moim uczestnictwem w biegu.
• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Gminne Centrum Kultury w Jeżowem – Organizatora
biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji,
urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub
życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.
• Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet
Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
ORGANIZATORZY
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