
REGULAMIN 
Tropem Wilczy. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Głuszyca 2020 

 

I. CEL IMPREZY 
1. Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych i ich roli, jaką odegrali w historii Polski. 
2. Popularyzacja  biegania, promocja gminy Głuszyca, tras biegowych. 
3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

 

II. ORGANIZATOR: Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, ul. 

Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca, kontakt: Sabina Jelewska, tel. 604 895 946. 
 
III. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA BIEGU  

start: 1 marca 2020 r. ( niedziela ) – plac przy kaplicy św. Józefa w Głuszycy, meta: 

Agroturystyka „Gościniec” w Łomnicy 

 
IV. PROGRAM biegu: 

Godz. 12.00: – start wspólny 
Godz. 13:00 – zamknięcie trasy zawodów (lub wcześniej) 
Godz. 14:00 – zakończenie biegu. 

 
V.  TRASA: 

1. Dystans: ok. 5,5 km.  
2. Start: plac przy kaplicy św. Józefa w Głuszycy  
3. Meta: Agroturystyka „Gościniec” w Łomnicy  
4. Trasa oparta na drogach asfaltowych, szutrowych, polnych. 

 

VI. RUCH DROGOWY 
1. Start biegu odbędzie się przy zamkniętym ruchu drogowym.  
2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość 

wyjechania pojazdów z pól, czy pojedynczych zabudowań oraz poruszania się 

pieszych. 

3. Bieg zawodników po drodze publicznej odbędzie się przy zamkniętym ruchu 

drogowym. Uczestnicy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim 

poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu. 
 
VII. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w siedzibie Centrum Kultury-Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Głuszycy przed imprezą osobiście do dnia 07.02.2020r. w 

godzinach pracy instytucji. 

2. Informacje: www.ckmbp.gluszyca.pl, tel. 503 102 817, e-mail: ckmbp@gluszyca.pl 
3. Przy zgłoszeniu należy podać dane zgodnie z zawartością formularza zgłoszeniowego 
4. Opłata startowa wnoszona jest w wysokości: 22 zł. 
5. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest: 

1. Wypełnienie formularza o odpowiedzialności cywilnej ( biuro zawodów); 
2. Wniesienie opłaty startowej. 
3. Dla uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda 

rodzica/opiekuna. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, dopuszczone zostaną 
do uczestnictwa wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna. 

6. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz 
powinien posiadać indywidualne ubezpieczenie NNW. 

7. Warunkiem dopuszczenia zawodników do biegu jest zapoznanie się i przestrzeganie 

niniejszego regulaminu potwierdzone podpisem na karcie zgłoszeniowej. 
 

 
 
 

http://www.ckmbp.gluszyca.pl/


 
 

 
 
VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BIEGU 
1. Start biegu odbędzie się ze startu wspólnego zorganizowanego plac przy kaplicy św. 

Józefa w Głuszycy. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu 
przeprowadzenia startu   

o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania biegu. 
 

2. Trasa biegu będzie oznakowana trwałymi znakami pionowymi, taśmami, 

zabezpieczona przez służby organizatora, służby medyczne. 

3. Bieg będzie rozgrywany na trasie przebiegającej na terenie gminy Głuszyca. 
4. Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w biegu po podpisaniu karty 

zgłoszeniowej oraz przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od 

organizatora.  
5. W trakcie biegu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez 

organizatora trasy. 
6. Podczas trwania biegu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się 

w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać braku 

szacunku dla pracowników i organizatorów biegu. 
 

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 
1. Oznakowana trasa. 
2. Zabezpieczenie imprezy. 
3. Zabezpieczenie medyczne. 
4. Ciepły posiłek regeneracyjny po biegu. 
5. Możliwość skorzystania z zaplecza sanitarnego. 
6. Doskonała sportowa atmosfera. 

 

X. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
Wszyscy uczestnicy biegu na mecie otrzymają pamiątkowe medale. Nie ma klasyfikacji 
miejsc ani pomiaru czasu biegu. 

. 
XI. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne. 
2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie biegu. 
3. Obowiązuje zakaz wyrzucania zużytych butelek, bidonów, opakowań po batonach 

i żelach energetycznych. 
4. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie biegu. 

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Bieg ma charakter otwarty. 
2. Prawo do startu mają osoby, które złożą organizatorom pisemne oświadczenie o 

starcie w biegu na własną odpowiedzialność, młodzież w wieku poniżej 18 roku życia 

tylko po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz 

dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna 

prawnego.  
3. Trasa biegu będzie opublikowana na stronie Organizatora minimum dwa 

tygodnie przed terminem imprezy. 
4. Na trasie biegu występować mogą strome podbiegi i niebezpieczne zbiegi. 
5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, jednakże w przypadku 

pojawienia się nagłych i gwałtownych zjawisk atmosferycznych zagrażających 
bezpieczeństwu uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub 
całkowitego odwołania biegu. W tym przypadku nie przysługuje zwrot wpisowego. 

6. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia 

związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności za 



szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie 

lub po imprezie.  
7. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z biegiem uczestnicy nie mogą 

występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób 

działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem 

i organizacją zawodów.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 

na trasie spowodowane z winy uczestników. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 

podczas dojazdu uczestników na bieg i w czasie powrotu z niego. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania biegu.  

11. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i ponoszą 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie innym 
uczestnikom biegu oraz osobom trzecim (w przypadku zawodników niepełnoletnich na 
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

12. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania w trakcie imprezy poleceń organizatora, 
policji i innych służb. 

13. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. 
14. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinni 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi, osobom na trasie biegu lub w Biurze 
Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej. 

15. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie sprawnego telefonu komórkowego 
celem kontaktu ze służbami organizatora w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
okoliczności lub konieczności wezwania pomocy. 

16. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków 
uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza 
zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na biegu. 

17. Uczestnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Organizatorów. 
 
18. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych 

osobowych oraz wizerunku w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, 

promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniu pn. „Tropem Wilczy –Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych” w Głuszycy zgodnie z art. 6 ust.1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2017 poz. 880 z 

późn. zm.). 
 
19. Uczestnicy biegu, wypełniając kartę zgłoszeniową, akceptują warunki niniejszego biegu.  
20. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez 

Organizatora za wytłumaczenie. 
21. Osoby bez numerów startowych nie są uznawane za uczestników biegu. 

 

 





 


