
REGULAMIN BIEGU „TROPEM WILCZYM”
- bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych -

I. Cel imprezy

1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
2. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 
1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP, tzw. Żołnierzom Wyklętym,
3. Poszerzenie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą,
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei 
biegania.

II. Organizator
1. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Zduńskowolska Inicjatywa Patriotyczna, 98-220 
Zduńska Wola ul. Kościelna 7, KRS 0000911209, NIP 8291748723, REGON 389512900, e-mail: 
stowarzyszenie.zip@gmail.com, tel. +48 888 284 508,
2. ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ Fundacja Wolność i 
Demokracja Al. Ujazdowskie 37 lok. 2, 00-540 Warszawa tel/fax: +48226291536 
fundacja@wid.org.pl.

III. Termin, miejsce i trasa

1. Biegi odbędą się o godzinie: 12:00 – duży bieg i 12:05 – mały bieg , 5 marca 2023 roku, 
niezależnie od warunków atmosferycznych (start/meta zalew Kępina),
2. Miejsce biegu to teren zbiornika Kępina oraz las otaczający tzw. Wilcze Doły,
3. Dystans rodzinny 1963 m, dookoła zbiornika Kępina oraz częściowo ul. Zduńska. Upamiętnia on
rok śmierci ostatniego, poległego w walce, Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka ps. „Lalek” (zał. 
Nr 1 -mapa biegu),
4. Dystans główny 6 km,  zaczyna się od zbiornika Kępina poprzez: Parking Kępina, ul. Główna do
Ronda Wolności i dalej, ul. Borowa w stronę Trasy Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r., 
następnie przez las do ul. Świerkowej, do ul. Borowej i powrót przez Rondo Wolności. (zał. nr 1- 
mapa biegu), 
5. Biuro zawodów będzie zlokalizowane w okolicy startu/mety i czynne będzie w godzinach 10.00-
11.30 (sprawdzenie zawodnika na liście, pobranie pakietu startowego, czipa, zebranie oświadczeń).

IV. Pomiar czasu

1. Organizator zapewnia profesjonalny, elektroniczny pomiar czasów na podstawie chipów z 
numerem startowym – do zwrotu po biegu.

V. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Dystans 1963 m

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn 10+

2. Dystans 6 km

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn 16+
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3. Klasyfikacja odbywa się na podstawie elektronicznego pomiaru czasu. W Kategorii Generalnej 
według czasów brutto (od strzału startera).
4. Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz nagrodę 
wyróżnienia – Puchar – za zajęcie 1 miejsca w małym biegu oraz 1, 2, 3 miejsce w dużym biegu.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1. W biegu na 6 km mogą brać udział osoby które ukończyły 16 lat, w biegu na dystans 1963 m 
osoby, które ukończyły 10 lat,
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do 
udziału w biegach lub do podpisania oświadczenia o udziale na własną odpowiedzialność, lub 
zaznaczenie na stronie zapisów zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji, które jest 
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia (załącznik nr 2),
3. Osoby poniżej 18 roku życia muszą  być z opiekunem prawnym oraz posiadać podpisaną zgodę i 
oświadczenie rodziców (załącznik nr 3),
4. Do biegu, zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego online dostępnego 
na stronie: https://time4s.pl do 02 marca 2023 do godz 23:59 lub do wyczerpania puli pakietów 
startowych 200 sztuk (w razie dużego zainteresowania organizator będzie miał możliwość 
zwiększenia puli pakietów),
5.  Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na 
biegu. Dopiero uiszczenie darowizny na cele statutowe ZIP powoduje ujęcie danej osoby jako 
uczestnika biegu,
6. Czas biegu jest mierzony elektronicznie przy pomocy zwrotnego chipa z numerem startowym,
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów 
fizycznych, w tym śmierci,
8. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i 
akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe z chipem 
pomiarowym pod groźbą dyskwalifikacji,
10. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność,
11. Wydarzenie ma charakter charytatywny, otwarty i rekreacyjny.
12. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom, lub osobom
zabezpieczającym bieg lub innym osobom, które mogą pomóc,
13. Uczestnicy pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych nie zostaną dopuszczeni do
udziału w zawodach.

VII. DAROWIZNA ZA UDZIAŁ W BIEGU I PAKIETY STARTOWE

1. Za udział w biegu należy uiścić darowiznę na cele statutowe ZIP: dorośli i młodzież od 16 r. 
życia 50,00 zł, dzieci do 15 lat 30,00 zł,
2. Darowizny należy dokonywać przelewem przez stronę https://time4s.pl na rachunek bankowy 
wykonawcy: 05 1140 2004 0000 3802 7585 3040 Radosław Sekieta Ul.Ciasna 4 m1, 93-547 
Łódź, NIP 728-236-13-55, REGON 473290840, tytułem: Darowizna na cele statutowe 
Zduńskowolskiej Inicjatywy Patriotycznej, Imię i Nazwisko, lub osobiście 5 marca 2023 roku w 
biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń,
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa darowizna nie podlega zwrotowi. Jest możliwość 
przeniesienia jej na inną osobę do 02 marca 2023 r., prosimy o kontakt,

https://time4s.pl/zapisy
https://time4s.pl/


4. W ramach darowizny organizator zapewnia:
 rezerwację miejsca w biegu
 torbę
 materiały promocyjne
 koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych (bez gwarancji rozmiaru)
 pamiątkowy medal

5. Zawodnicy startują na własny koszt.
6. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a

od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest
Zduńskowolska Inicjatywa Patriotyczna 98-220 Zduńska Wola ul. Kościelna 7, NIP 
8291748723 zwany dalej „Administratorem”.

 Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże
stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25
maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Zduńskowolską Inicjatywę 
Patriotyczną, 98-220 Zduńska Wola ul. Kościelna 7, NIP 8291748723, w celu zamieszczania
na publicznie dostępnych listach zarejestrowanych uczestników, w celu zamieszczania 
wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach 
telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w 
materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Zduńskowolską Inicjatywę 
Patriotyczną, 98-220 Zduńska Wola ul. Kościelna 7, NIP 8291748723. Ponadto, warunkiem 
uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb 
administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

 Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub 
osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora 
czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do
realizacji biegu.

 Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie 
chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator 
zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych).

 Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za 
pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz 
innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się 
poprzez dokonanie darowizny i zaakceptowanie regulaminu biegu).

 Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart 
kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez 
Administratora.

IX BEZPIECZEŃSTWO

1. Zabezpieczenie trasy oraz opiekę medyczną zapewnia organizator,
2. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych
uczestników,
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu,
który zabezpiecza bieg w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub
wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w
bezpieczne miejsce,
4. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas
imprezy są ostateczne i nieodwołalne,
5. Ze względów bezpieczeństwa uprasza się zawodników o nie startowanie w biżuterii,
szczególności łańcuszkach, kolczykach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek
na zdrowiu powstały w wyniku noszenia niedozwolonych ozdób, jak również nie ponosi
odpowiedzialności za ich zgubienie,
6. Uczestnicy imprezy muszą stosować się do poleceń służ porządkowych i zabezpieczających bieg.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin,
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i 
rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu,
3. Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne, 
4. Organizator zapewnia opiekę ratownika medycznego w trakcie trwania imprezy,
5. Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich,
6. Toalety ogólnodostępne, umiejscowione na terenie zbiornika Kępina,
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy,
8. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora,
9. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, NNW, 
zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesionych obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą 
wystąpić w związku z  obecnością lub udziałem Uczestnika w Imprezie oraz nie ponosi z tego 
tytułu odpowiedzialności,
10. Organizator zastrzega sobie prawo, możliwość zmiany regulaminu w okresie przygotowawczym
w celu zapewnienia właściwej realizacji biegu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i 
uwarunkowaniami zewnętrznymi. 



Załącznik nr 1- Mapa biegu



Załącznik nr 2 - Oświadczenie zawodnika

OŚWIADCZENIE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię Nazwisko zawodnika)

Zgłaszając  swój  udział  w  biegu  Tropem  Wilczym  w  dniu  05.03.2023  r  oświadczam,  że
zapoznałem/am  się  z  regulaminem  biegu  oraz  akceptuję  i  zobowiązuję  się  do  postępowania
zgodnego  z  regulaminem,  postanowieniami  organizatorów,  przepisami  prawa  i  warunkami
zabezpieczenia imprezy. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w zawodach i
startuję  w  nich  na  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko.  Oświadczam,  iż  ja  i  moja
rodzina/opiekunowie  prawni  nie  będziemy  rościli  żadnych  pretensji  do  organizatora  z  tytułu
odniesionych  kontuzji,  utraty  zdrowia  lub  życia.  Świadomy/-ma  odpowiedzialności  karnej  za
składanie fałszywych oświadczeń stwierdzam, że moje predyspozycje fizyczne pozwalają mi na
pokonanie zakładanego dystansu. Oświadczam iż nie jestem pod wpływem alkoholu, narkotyków i
substancji psychotropowych oraz nie cierpię na żadne choroby mogące mieć istotny wpływ na mój
udział w biegu.

….................................................................................................
miejscowość, data podpis zawodnika



Załącznik nr 3 - Oświadczenie rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

OŚWIADCZENIE

rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej
 
Ja (imię i nazwisko).................................................................................... legitymujący się dowodem
osobistym (nr  i  seria)..................................………… oświadczam,  że  wyrażam zgodę  na  udział
mojego  dziecka/podopiecznego  (imię  i  nazwisko)  ........................................................
…   ...........................................................................................  w  biegu  Tropem  Wilczym  w  dniu
05.03.2023 r  oraz oświadczam, że biorę za nie pełną odpowiedzialność podczas  trwania biegu.
Jestem  świadomy/-ma  zagrażających  niebezpieczeństw  wynikających  z  uczestnictwa  mojego
dziecka/podopiecznego w biegu, oświadczam, że moje dziecko/podopieczny jest w stanie pokonać
zakładany  dystans,  nie  będę  rościć  żadnych  pretensji  do  organizatora  z  tytułu  odniesionych
kontuzji,  utraty  zdrowia  lub  życia.  Oświadczam,  iż  moje  dziecko/podopieczny  nie  jest  pod
wpływem alkoholu, narkotyków i substancji psychotropowych oraz nie cierpi na żadne choroby
mogące  mieć  istotny  wpływ  na  jego  udział  w  biegu.  Oświadczam,  że  zapoznałem/-łam  się  z
regulaminem imprezy i w pełni akceptuje jego warunki.

…....................................................
 (czytelny podpis) 


