REGULAMIN
WYDARZENIA SPORTOWEGO
„TROPEM WILCZYM”. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
Kielce, 28 lutego 2016r.
I.

II.

III.

ORGANIZATOR
1. Organizatorami wydarzenia sportowego „Tropem Wilczym”. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych” są:
 Fundacja Wolność i Demokracja
 Urząd Miasta Kielce - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
CELE
1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Upowszechnianie idei biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja miasta Kielce jako przyjaznego dla biegaczy.
TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 28 lutego 2016 roku w Kielcach.
2. Start Biegu na wszystkich dystansach nastąpi na terenie Parku Miejskiego im.
Stanisława Staszica.
3. Meta Biegu dla wszystkich dystansów znajdować się będzie na dziedzińcu Ośrodka
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3.
4. Długość tras organizowanych Biegów:
 1963m. –dystans honorowy
 10 kilometrów – bieg główny
5. Godziny startów poszczególnych Biegów:
 12.00 – na dystansie 1963 metrów,
 13.00 - na dystansie 10 kilometrów.
6. Trasa Biegu w zależności od dystansu:
 dystans 1963 metrów: START (alejka parkowa) – bieg alejkami Parku
Miejskiego – META (Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej).
 dystans 10 kilometrów: START: alejka Parku Miejskiego – ul. Stanisława
Staszica - ul. Solna - ul. Ignacego Paderewskiego - ul. Żytnia - ul. Żelazna - ul.
Henryka Sienkiewicza - ul. Leśna – ul. Mała- ul. Henryka Sienkiewicza ul. Hipoteczna - Plac Wolności - ul. Wojciecha Głowackiego - ul. Stefana
Żeromskiego - ul. Prosta – ul. Zgody – ul. Spokojna - ul. Ks. Piotra
Ściegiennego - ul. Husarska - ul. Mahometańska - ul. Jana III Sobieskiego - ul.
Zygmunta Kwasa - ul. Mariana Sołtysiaka - ul. Jurija Gagarina – ścieżka
rowerowa do Skweru Harcerskiego im. Szarych Szeregów – Skwer Harcerski
im Szarych Szeregów – brodem pod ul. Ogrodową – ścieżka rowerowa w Parku
Miejskim do ul. Solnej – ul. Solna – skręt w prawo w ul. Staszica - Park Miejski
(bieg do alei parkowej najbliższej przy ul. Ogrodowej) - ul. Jana Pawła II - ul.
Kapitulna - ul. Henryka Sienkiewicza - ul. Stanisława Staszica - Park Miejski -
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aleja przy Ptaszarni – brama Wzgórza Zamkowego META: Ośrodek Myśli
Patriotycznej i Obywatelskiej.
7. Trasy Biegów przebiegają ulicami wybrukowanymi, asfaltowymi oraz chodnikami.
Na trasie biegu mogą pojawić się prostopadle ułożone krawężniki oraz metalowe
kładki. Na czas trwania Biegu ruch kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch
prawostronny.
8. Niedopuszczalne jest skracanie trasy Biegu.
9. Trasa Biegu na 10 km posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - Komisja
Biegów Przełajowych, Ulicznych, Górskich i Chodu Sportowego
IV.

V.

LIMIT CZASU
1. Limit czasu Biegu na 10 km wynosi 90 min.
2. Biegacze, którzy nie ukończyli Biegu w limicie czasu, zobowiązani są do zejścia
z trasy i zdjęcia numeru startowego.
WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA
1. W biegu głównym (bieg na 10 km) prawo startu mają wyłącznie osoby, które na
dzień 28.02.2016r. ukończyły 16 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu.
2. W biegu na dystansie 1963 m prawo startu mają osoby, które na dzień 28.02.2016r.
ukończyły 10 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu. Osoby młodsze urodzone po
28.02.2016r. mają prawo startu wyłącznie z rodzicem lub opiekunem prawnym, po
dokonaniu rejestracji.
3. Bieg na dystansie 1963m. ma charakter happeningu i mogą w nim brać udział
również osoby, które nie dokonają rejestracji drogą elektroniczną a zarejestrują się
do Biegu osobiście w dniu 28.02.2016r. Takie osoby nie otrzymają wówczas
pakietu startowego oraz pamiątkowego medalu.
4. W przypadku osób, które do dnia 28.02.2016r. nie ukończyły 18 roku życia,
wymagane jest posiadanie zgody na udział w Biegu podpisanej przez rodzica lub
prawnego opiekuna: „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego
o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna
prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego
za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć w dniu 28.02.2016 r.
w Biurze Zawodów. Oświadczenie, zostanie dołączone do maila potwierdzającego
nadanie numeru startowego, będzie również do pobrania w profilu rejestracyjnym.
5. Uczestnik, który w dniu 28.02.2016r. ukończył 18 lat podpisuje „Oświadczenie
o starcie w Biegu na własną odpowiedzialność” (podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095). Oświadczenie
takie należy złożyć w dniu 28.02.2016 r. w Biurze Zawodów. Oświadczenie,
zostanie dołączone do maila potwierdzającego nadanie numeru startowego, będzie
również do pobrania w profilu rejestracyjnym.
6. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym
w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz
Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym,

str. 2

prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć
i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz
innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na
potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania
w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne
potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie
również, a także swoim agentom, i podmiotom powiązanym, prawo do
nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników.
Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie
umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach,
w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na
wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz
do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną
przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik
przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych
z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych
Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane,
nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych
z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela
Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na
używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez
obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika,
a w szczególności w celu reklamy i promocji.
7. Łączna liczba uczestników Biegu na dwóch dystansach jest ograniczona.
8. Uczestnik może zarejestrować się tylko na jeden Bieg.
9. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do
Organizatora Biegu Formularza Rejestracyjnego.
10. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej za
pośrednictwem stron internetowych: www.um.kielce.pl, www.mtbcross.pl
www.mtbcrossmaraton.pl, ,www.kieleckibiegacz.pl do dnia 25.02.2016r. lub w
dniu 28.02.2016r. osobiście po godz. 12.00 w Biurze Zawodów, o ile pula
numerów startowych nie zostanie wcześniej wyczerpana.
11. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją
wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia, co do którego
istnieje podejrzenie, że zostało wypełnione niezgodnie z prawdą, oraz do
zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione
przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
13. Każdy Uczestnik zarejestrowany do Biegu jest zobowiązany do zweryfikowania
swojego zgłoszenia i odebrania Pakietu Startowego w Biurze Zawodów.
14. W ramach pakietu startowego zawodniczy otrzymają koszulkę z postacią Żołnierza
Wyklętego, materiały promocyjne oraz na mecie po ukończeniu Biegu pamiątkowy
medal.
15. Tożsamość wszystkich uczestników Biegu zostanie zweryfikowana w Biurze
Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport,
legitymacja szkolna)
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16. W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią konieczne będzie
okazanie ksero dokumentu tożsamości i pisemnego upoważnienia tej osoby. Wzór
upoważnienia zostanie opublikowany na stronie: www.um.kielce.pl,
www.mtbcross.pl, www.mtbcrossmaraton.pl, www.kieleckibiegacz.pl
17. Weryfikacja zawodników Biegu oraz wydawanie pakietów i numerów startowych
odbędzie się w następujących terminach:
 w dniu 27.02.2016r. (sobota) w godz. od 12.00 – 18.00
 w dniu 28.02.2016r. (niedziela) :
- w godz. od 9.00-11.30 - dla Biegu na dystansie 1963m.
Odebranie numerów startowych oraz weryfikacja zawodników do Biegu na 10 km.
najpóźniej do godz. 12.00. Po godz. 12.00 nie odebrane numery startowe będą
ponownie rozdysponowane
18. Biuro Zawodów mieści się w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej
w Kielcach, ul. Zamkowa 3.
19. W dniu Biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
20. Przebieralnie dla zawodników będą przygotowane i dostępne w Ośrodku Myśli
Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3. Osoby pozostawiające
w przebieralni przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną
odpowiedzialność. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
VI.

KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Prawo uczestnictwa w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych mają zawodnicy
zrzeszeni w klubach sportowych i amatorzy.
2. Podczas Biegu na 10 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn
i klasyfikacja generalna kobiet.
3. Klasyfikacje będą prowadzone według czasów brutto (liczone od strzału startera).
4. W oficjalnych wynikach podany zostanie czas brutto.
5. Uczestnicy pokonujący dystans
w
sposób
niedozwolony zostaną
zdyskwalifikowani. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających.
6. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie
stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

VII.

NAGRODY
1. Puchary przewidziane są dla zawodników indywidualnych w kategoriach:
a) Dystans 1963 metry:
 za miejsce 1–3 kobiety,
 za miejsce 1–3 mężczyźni,
b) Dystans 10 kilometrów:
 miejsce 1–3 kobiety,
 miejsce 1–3 mężczyźni,
2. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy, którzy w regulaminowym czasie dotrą do mety
otrzymają pamiątkowy medal.
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3. Wręczenie pucharów nastąpi po każdym zakończonym Biegu na terenie Ośrodka
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3.
VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami Biegu oraz w sprawach
organizacyjnych ze strony Organizatora jest Katarzyna Telka, kontakt e-mail:
katarzyna.telka@um.kielce.pl lub tel. 41 36 76 677.
2. Organizator zapewnia obecność karetki pogotowia podczas Biegu.
3. Ubezpieczenie NNW leży w indywidualnej gestii uczestników Biegu.
4. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych
z obecnością lub uczestnictwem w Biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach.
6. Wyniki Biegu na 10 km. zostaną zamieszczone na stronach internetowych:
www.um.kielce.pl,www.mtbcross.pl,www.mtbcrossmaraton.pl,
www.kieleckibiegacz.pl
7. Zawodnik na mecie nieposiadający numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których winien
poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
10. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator Biegu, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
11. Organizatorzy Biegu nie zapewniają biegaczom jakiegokolwiek ubezpieczenia na
życie – ani zdrowotnego, ani odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby,
wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z uczestnictwem biegacza w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz nie ponoszą
z tego tytułu odpowiedzialności.
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