
REGULAMIN 

Biegu Tropem Wilczym w Dobromierzu 

 Pamięci Antoniego Hedy ps. „Szary” 

  
 

 

1. Cel biegu: 

Celem biegu jest upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym z okazji przypadającego  
1 Marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także popularyzacja sportów biegowych  
i rekreacji wśród lokalnej społeczności. 

  

2. Termin, miejsce, trasa/dystans: 

Termin: 03.03.2019r. (niedziela) 
 Miejsce: Dobromierz (teren szkoły i okolice) 

 Trasa/dystans: 1963m, 400m, 800m, 5km, 5km (służby mundurowe) oraz 10km. 

  

3. Program imprezy: 
 10.00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych, 
 11:30 – zakończenie rejestracji uczestników, 
 11.40 – przygotowanie do startu,  
12.00 – START, 
 14.00 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegów, 
 14.30 – dekoracja zwycięzców biegów i zakończenie imprezy. 

  

4. Warunki uczestnictwa w biegu: 

 

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat, przedstawią 

aktualnego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożą 

własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu 

pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.  

 

*W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za okazaniem pozwolenia od rodziców. 
  

Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego  
w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 

  

 5. Zgłoszenie: 

Zgłoszenia przyjmowane są na email: https://tiny.pl/txgmb 

RODZAJ BIEGU: 

https://tiny.pl/txgmb


bieg rodzinny  (1963m), 
 bieg na 400 m (rok ur. 2011, 2010, 2009) 
 bieg na 800 m (rok ur. 2008, 2007, 2006) 
 bieg na 5 km 
 bieg na 5 km służb mundurowych (wymagany  plecak o wadze 5 kg i umundurowanie koszarowe) 
 bieg na 10 km 

  

*dane te są potrzebne min. do ubezpieczenia zawodników 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24.02.2018r. o godzinie 20:00 lub po osiągnięciu limitu uczestników. 

  

Limit zgłoszonych osób: 120. 

 

6. Opłata startowa: 

Opłatę startową należy na rzecz Organizatora w dniu zawodów. 
 Opłata startowa wynosi 20 zł. 

 

* Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych nie wnoszą opłaty startowej. 

  

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, pamiątkowy medal i koszulkę.  
  

7. Postanowienia końcowe: 

 

Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru 

startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa. 

Organizatorzy zapewniają na trasie biegu obecność ratownika medycznego.  

Organizatorzy zapewniają uczestnikom zawodów grupowe ubezpieczenie NNW. 
 Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić 

wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu 

podczas biegu. 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. W sprawach 

nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

 

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą. 

8. Organizator zapewnia pakiet startowy, gorący posiłek, herbatę oraz wodę dla każdego 

uczestnika. 

  

*Osoby niepełnoletnie przed startem w biegu dostarczają podczas rejestracji zgodę rodziców na 

udział w zawodach. Osoba, która nie będzie posiadać takiego oświadczenia nie zostanie 

dopuszczona do udziału w biegu. Wzór oświadczenia: 



 

 

 

 


