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REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO "TROPEM WILCZYM.  

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ 

2021 
 

 

1. Cel imprezy 
 

Bieg jest ogólnopolską imprezą sportową.  

Celem biegu jest upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym z okazji przypadającego               

1 Marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także popularyzacja sportu wśród 

lokalnej społeczności. 

 

2. Organizator 
 

Organizatorem lokalnym biegu na terenie gminy Busko-Zdrój jest Ponidziańskie Stowarzyszenie 

„TUKIDYDES” oraz Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju. 

Ogólnopolskim organizatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie, 

Al. Jerozolimskie 30/14 zwana dalej "Fundacją" 

 

3. Termin, miejsce, trasa 
 

Bieg odbywa się w dniu 16.05.2021 r. /niedziela/ godz. 12:00 

 

Miejscem biegu jest teren gminy Busko-Zdrój. 

Trasa biegu na odcinku 1963 m jest wyznaczona i przebiega kolejno: 

– Al. Mickiewicza 

– Stary Park Zdrojowy 

– Nowy Park Zdrojowy 

– META biegu na dystans 1963 m, punkt wyznaczony w Nowym Parku Zdrojowym 

 

4. Program imprezy: 
 

11.00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych i zapisy na wolne miejsca, 

11:45 – zakończenie wydawania pakietów startowych i zapisy na wolne miejsca, 

11.50 – przygotowanie do startu, 

12.00 – START biegu, 

12.45– przewidywalny czas przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu, 

17.00 – Msza Święta w kościele pw. Św. Brata Alberta w intencji „Żołnierzy Wyklętych”. 

 

5. Warunki uczestnictwa w biegu 
 

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

aktualne 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 zestawu 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.  

Ważne: informujemy, że ze względu na obecną sytuację i zgodnie z zaleceniami dotyczącymi w 
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czasie pandemii osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w biegu oraz biorące w nim udział mają 

w własnym zakresie zapewnić sobie maseczki oraz rękawiczki ochronne.  

 

6. Zgłoszenie 
 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 12 kwietnia 2021 r. drogą elektroniczną na adres: 

stowarzyszenietukidydes@gmail.com 
W tytule maila należy umieścić: Tropem Wilczym 2021 – / nazwisko i imię uczestnika/. W treści 

podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko), dane do kontaktu (maile lub telefon) oraz rozmiar 

koszulki. Organizatorzy zastrzegają, że w razie braku koszulki o podanym rozmiarze, przyznanie 

innej.   

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10.05.202 r. lub po osiągnięciu limitu uczestników. 

Limit zgłoszonych osób, które otrzymają zestaw startowy to 100. 

Osoba która zapisała się do uczestnictwa w biegu droga elektroniczną, a w dniu startu                           

nie potwierdzi swojego udziału do godziny 11:30 zostanie wycofana z biegu, a na jej miejsce będzie 

mogła się zapisać inna osoba. Osoby która zapisała się drogą elektroniczną, a w dniu startu do 

godziny 11:30 nie potwierdziła swojego udziału, traci prawo do zestawu startowego. Zostaje  ten 

zestaw przekazany osobie, która zapisze się na jej miejsce. Osoba która zapisała się droga 

elektroniczną, a nie zdążyła się zgłosić w dniu startu do godziny 11:30 może zapisać się ponownie, 

o ile będą wolne zestawy startowe. 

 

10. Zestaw startowy 
 

Pierwszych 100 zgłoszonych uczestników biegu otrzymują od organizatorów pakiety startowe na 

które składa się min.: koszulka, pamiątkowy medal oraz dodatkowa zawartość pakietu startowego. 

Koszulka zostanie wręczona przed startem, pamiątkowy medal wraz z resztą pakietu startowego 

wręczony będzie po zakończeniu biegu.  

 

11. Postanowienia końcowe 
 

Organizatorzy zapewniają na trasie biegu obecność ratownika medycznego. 

Nie zapewniają natomiast obecności zespołu medycznego. 

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW. 

Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą 

wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualnym uraz lub uszczerbek na 

zdrowiu podczas biegu. 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

Uczestnicy biegu zobowiązani są do wykonywania poleceń służb zabezpieczających oraz 

Wolontariuszy w zakresie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy. 

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Organizatorem ogólnopolskim biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie, 

która może, że względu na okres pandemii, obostrzenia zmienić datę lub formę biegu.  Organizator 

lokalny jest zobowiązany podporządkować się decyzją organizatora ogólnokrajowego. 

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

W sprawach informacji prosimy o kontakt elektroniczny na adres e-mail: 

stowarzyszenietukidydes@gmail.com. 
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