
REGULAMIN BIEGU TROPEM WILCZYM 2016

ORGANIZATOR
Organizatorem „Biegu Tropem Wilczym”, jest – Fundacja Wolność i Demokracja przy
współpracy z Hufcem ZHP Oborniki im Jana Miękusa.

CELE
1.Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2.Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
3.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
4.Promocja Miasta Rogoźno, jako przyjaznego dla biegaczy.
5. Promocja działalności harcerskiej na terenie Powiatu Obornickiego i Miasta Rogoźno.

TRASA BIEGU
Bieg odbędzie się 28 lutego 2016r o godzinie 12.00 na terenie Gminy Rogoźno, dokładna 
lokalizacja zostanie opublikowana najpóźniej 14 dni przed startem. Dystans do pokonania 
przez zawodników to 1963m.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
godz. 12:00 - start biegu Głównego na dystansie 1963 m
godz. 13.10 – imprezy towarzyszące.
godz. 14:00 - uroczyste zakończenie imprezy

UCZESTNICTWO
• W biegu mogą uczestniczyć osoby w każdym wieku.
• W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i 

lekarskich.
• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu 
(wzór zostanie przesłany 14 dni przed startem)
• Biuro zawodów będzie się mieścić w Domu Harcerza w Parku Zwycięstwa w Rogoźnie 27 

lutego 2016 w godzinach 9.30 – 11.30, 17.00 – 20.00 oraz w dniu zawodów od godz. 9.30 
– 11.00

• Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do
Organizatora Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z
regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się  do jego przestrzegania.
• Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
• Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
• Każdy uczestnik biegu zweryfikowany w biurze zawodów ma zapewnione
ubezpieczenie NW. 
UWAGA! NUMER STARTOWY KAŻDY ZAWODNIK JEST ZOBOWIĄZANY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE.



ZGŁOSZENIA I OPŁATA
1.Zgłoszenia do biegu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy: 

https://docs.google.com/forms/d/12vPb87Ne5Oesp8obyPikGTPhJiK_os4BnIwJVdoMRYg/vie
wform
2. Obowiązuje limit 300 uczestników.
3. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane w dwóch terminach

- 15 grudnia 2015
- od 15 grudnia do wyczerpania limitu uczestników

4. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy i terminowe 
uiszczenie opłaty startowej.
5. Opłata startowa za udział w biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wynosi:
- Do dnia 15grudnia 2015 - 20 złotych
- Od dnia 15 grudnia do wyczerpania limitu uczestników – 40 złotych
- Grupy szkolne bez względu na termin zgłoszenia – 20zł od uczestnika
6. Opłatę startową należy przesłać na numer konta:
19 8951 0009 3904 6200 3000 0010
W tytule wpisując ID uczestnika/ ID grupy w terminach wyznaczonych w punkcie 3. O 
wysokości opłaty decyduje terminowość zgłoszeń. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
3. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 


