
 
 
 
 

 

 

REGULAMIN BIEGU  

„TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

Tokarnia, 5 marca 2023 r. 

ORGANIZATOR 

Muzeum Wsi Kieleckiej  

CELEM biegu jest : 

- Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz oddanie hołdu wszystkim żołnierzom 

podziemia antykomunistycznego walczących w latach 1944-1963. 

- Upowszechnianie idei biegania, jako najprostszej formy ruchu.  

- Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  

- Promocja Muzeum Wsi Kieleckiej/Parku Etnograficznego w Tokarni, jako miejsca przyjaznego dla 

biegaczy oraz propagującego wartości patriotyczne i historię regionu.  

TERMIN I MIEJSCE 

Bieg odbędzie się 5 marca 2023 roku w Parku Etnograficznym w Tokarni.  

Start Biegu na wszystkich dystansach nastąpi na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (plac przy 

dworze z Suchedniowa sektor dworsko-folwarczny). 

Meta Biegu dla wszystkich dystansów znajdować się będzie na terenie Parku Etnograficznego w 

Tokarni (plac przy dworze z Suchedniowa sektor dworsko-folwarczny). 

DŁUGOŚĆ TRAS ORGANIZOWANYCH BIEGÓW: 

1963 metrów – Bieg honorowy odnoszący się do daty śmierci ostatniego poległego w walce żołnierza 

wyklętego Józefa Franczaka ps. „Lalek".  

8 kilometrów - Bieg długi  

Godziny startów poszczególnych Biegów: 11.00 - na dystansie 1963 metrów. 12.00 - na dystansie  

8 kilometrów. 



 
 
 
 

 

TRASY BIEGÓW:  

Przebieg trasy 8 km 

START: plac za Dworem z Suchedniowa (sektor dworsko-folwarczny) - trasa droga gruntowa - 

- aleja lipowa - droga gruntowa -chałupa z Daleszyc (sektor małomiasteczkowy) - droga gruntowa - 

zagroda z Rokitna (sektor budownictwa wyżynnego) - droga szutrowo-piaszczysta  

- stromy podbieg - spichlerz z Rogowa/wiatrak z Dębna - droga szutrowa - sektor dworsko-folwarczny 

- droga leśna (stromy zbieg) - droga gruntowa nieutwardzona wzdłuż ogrodzenia - droga leśna 

(korzenie, gałęzie) - droga gruntowa wzdłuż ogrodzenia(uwaga na wystające korzenie i ścięte pnie) - 

spichlerz z Chęcin (kasa) - droga gruntowa - sektor małomiasteczkowy - droga gruntowa, 

nieutwardzona, piasek - droga gruntowa - studnia z Gór Pińczowskich - droga z luźnymi kamieniami, 

piasek - sektor budownictwa lessowego - wiatrak z Pacanowa - droga gruntowa - młyn wodny z Piaska 

- droga gruntowa - sektor budownictwa nadwiślańskiego - droga nieutwardzona/piasek - bieg przez 

las - droga gruntowa o stromym podbiegu - sektor budownictw świętokrzyskiego - wiatrak z 

Grzmucina - droga gruntowo-szutrowa - ośmiorak z Rudy - droga gruntowa - plac za dworem z 

Suchedniowa (sektor dworsko-folwarczny) - META 

 

Przebieg trasy 1963 

START: plac za Dworem z Suchedniowa (sektor dworsko-folwarczny) - aleja lipowa - droga gruntowa - 

dom z Wąchocka (sektor małomiasteczkowy) - droga z luźnymi kamieniami, piasek  

- studnia z Gór Pińczowskich - droga gruntowa nieutwardzona - wiatrak z Pacanowa (sektor 

budownictwa lessowego) - droga gruntowa z dużą ilością piasku - sektor budownictwa 

nadwiślańskiego- bieg przez las - droga gruntowa nieutwardzona- droga gruntowa o znacznym 

podbiegu - sektor budownictw świętokrzyskiego - wiatrak z Grzmucina - droga gruntowa  - droga 

gruntowo-szutrowa - ośmiorak z Rudy Pilczyckiej - plac za dworem z Suchedniowa - META 

 

Trasy Biegów przebiegają drogami utwardzonymi żwirem, gruntowymi, piaszczystymi i traktami 

leśnymi. Na trasie biegu mogą pojawić się ubytki w nawierzchni, dołki, wystające korzenie i gałęzie 

krzewów, luźne kamienie, piasek oraz miejscowe przewężenia terenowe. Na czas trwania Biegu ruch 



 
 
 
 

 

turystyczny zostanie częściowo wstrzymany. Trasy biegów będą oznakowane taśmami, 

kierunkowskazami oraz zabezpieczone przez organizatorów w newralgicznych punktach. 

Niedopuszczalne jest skracanie trasy Biegu.  

LIMIT CZASU  

- Limit czasu Biegu Honorowego (1963 m) 40 min. 

- Limit czasu Biegu Głównego  (8000 m)  90 min.  

Uczestnicy, którzy nie ukończyli Biegu w limicie czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia 

numeru startowego.  

WARUNKI ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWA i OPŁATY STARTOWE  

W Biegu na dystansie 1963 m prawo startu mają osoby, które na dzień 5.03.2023r. ukończyły,  

co najmniej 5 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu, z tym, że za osoby niepełnoletnie rejestracji 

dokonuje rodzic lub opiekun prawny . Osoby, które na dzień 5.03.2023r. nie ukończyły 10 lat mają 

prawo startu wyłącznie z rodzicem lub opiekunem prawnym, po dokonaniu rejestracji do Biegu przez 

rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku osób, które do dnia 5.03.2023r. ukończyły 13 rok życia, ale 

nie ukończyły 18 roku życia, do zgłoszenia wymagane jest posiadanie Oświadczenia podpisanego 

przez rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej 

i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć w dniu 5.03.2023 r. w Biurze 

Zawodów. 

W Biegu długim (bieg na 8 km) prawo startu mają wyłącznie osoby, które na dzień 5.03.2023r. 

ukończyły 16 lat i dokonają pełnej rejestracji do Biegu oraz uiszczą opłatę startową.  

W przypadku osób, które do dnia 5.03.2023r. nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie 

Oświadczenia podpisanego przez rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział  

w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć 

w dniu 5.03.2023 r. w Biurze Zawodów.  



 
 
 
 

 

Uczestnik, który w dniu 05.03.2023r. ukończył 18 lat bierze udział w Biegu na własną 

odpowiedzialność. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym 

Regulaminie, w tym  

na wykonywanie poleceń Organizatora i służb porządkowych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora i podmioty z nim powiązane, w tym Głównego Inspektora 

Sanitarnego w przypadku wykrycia zakażenia wśród Organizatorów lub uczestników biegów. 

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, 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 prawo do nieodpłatnego, nieograniczonego 

wykorzystywania 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. 

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.  

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Wsi Kieleckiej  z siedzibą: ul. Jana Pawła II nr 6,  

25-025 Kielce, e-mail: poczta@mwk.com.pl . Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby 

komunikacji na podstawie Art.6 lit. e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 



 
 
 
 

 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora lub zostaną usunięte na prośbę osoby, której dane dotyczą. 

Każda osoba ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych 

osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz może wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ma również prawo do przenoszenia swoich 

danych osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić skargę do UODO, jeśli uzna,  

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Źródłem informacji o danych 

osobowych jest osoba, której dane dotyczą. 

 

 

Opłata startowa za udział w biegu na 1963 metry to:  

40 zł w przypadku zapisów elektronicznych do dnia 26.02.2023 r. 

50 zł od 27.02.2023 r. do 03.03.2023 r. w przypadku zapisów elektronicznych i osobistych w dniu 

biegu. 

 

Opłata startowa za udział w biegu na 8 km to: 

50 zł w przypadku zapisów elektronicznych do dnia 26.02.2023 r. 

60 zł od 27.02.2023 r. do 03.03.2023 r. w przypadku zapisów elektronicznych i osobistych w dniu 

biegu. 

 

Organizator nie przewiduje cesji opłaty startowej, rezygnacji z udziału w biegu powiązanej ze 

zwrotem opłaty startowej ani „przepisania” na osobę trzecią swojego opłaconego już pakietu.  



 
 
 
 

 

Uczestnik może zarejestrować się tylko na jeden Bieg.  

Limit uczestników w biegach na 1963 metry i 8 km to łącznie 184 osoby. 

Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia lub pomniejszenia poszczególnych limitów miejsc 

w zależności od zainteresowania poszczególnymi biegami. Organizator zastrzega sobie pozostawienie 

do dyspozycji 16 pakietów startowych przeznaczonych dla organizatora, partnerów i sponsorów. 

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Biegu 

Formularza Rejestracyjnego, stan zdrowia pozwalający na udział w biegu oraz dokonanie opłaty 

startowej.  

Zapisy elektroniczne na bieg rozpoczną się w dniu 02.02.2023 r. a zakończą 03.03.2023 r. 

Zapisy osobiste. 

Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem stron 

internetowych:  

https://www.mtbcross.pl/pokazSzczegolyWydarzenia/bieg_tropem_wilczym__tokarnia,66.html  

link do bezpośrednich zapisów umieszczony jest także na stronie www.mwk.com.pl oraz w mediach 

społecznościowych Muzeum Wsi Kieleckiej lub osobiście w Biurze Zawodów w dniu 05.03.2023 r.,  

o ile pula numerów startowych nie zostanie wcześniej wyczerpana.  

Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

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.  

https://www.mtbcross.pl/pokazSzczegolyWydarzenia/bieg_tropem_wilczym__tokarnia,66.html


 
 
 
 

 

Każdy Uczestnik zarejestrowany do Biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia  

i odebrania numeru oraz pakietu startowego w Biurze Zawodów. 

Po ukończeniu każdego biegu, na mecie, każdy zawodnik zostanie obdarowany pamiątkowym 

medalem.  

Tożsamość wszystkich Uczestników Biegu zostanie zweryfikowana w Biurze Zawodów na podstawie 

dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna)  

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.mwk.com.pl. 

Weryfikacja Uczestników Biegu oraz wydawanie pakietów i numerów startowych odbędzie się w 

Biurze Zawodów w następujących terminach: w dniu 5.03.2023r. (niedziela) w godz. od 9:00 - 10.30.  

 

KLASYFIKACJE  

- Prawo uczestnictwa w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM mają zawodnicy 

zrzeszeni w klubach sportowych i amatorzy.  

- Podczas biegów będzie prowadzona klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet. 

Klasyfikacje będą prowadzone według kolejności przybycia na metę Uczestnicy pokonujący dystans  

w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Zabrania się startu Uczestnikom będącym pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność  

za własne działania i zachowanie stosowne do obowiązujących na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej 

przepisów oraz kodeksu cywilnego. Uczestnik nieposiadający na mecie numeru startowego nie będzie 

sklasyfikowany.  

NAGRODY  

Nagrody przewidziane są dla Uczestników indywidualnych w kategoriach:  



 
 
 
 

 

Dystans 1963 metry: 

Kategoria wiekowa  

do 40 lat za miejsce 1-3 kobiety, za miejsce 1-3 mężczyźni,  

od 41 do 60 lat za miejsce 1-3 kobiety, za miejsce 1-3 mężczyźni,  

ponad 61 lat za miejsce 1-3 kobiety, za miejsce 1-3 mężczyźni,  

 

Dystans 8 kilometrów 

Kategoria wiekowa  

do 40 lat za miejsce 1-3 kobiety, za miejsce 1-3 mężczyźni,  

od 41 do 60 lat za miejsce 1-3 kobiety, za miejsce 1-3 mężczyźni,  

ponad 61 lat za miejsce 1-3 kobiety, za miejsce 1-3 mężczyźni,  

Najstarszy uczestnik biegów 

Najmłodszy uczestnik biegów 

Wręczenie nagród nastąpi około godziny 14:00 (bezpośrednio po ukończeniu biegu przez ostatniego 

uczestnika biegu na dystansie 8 km).  

WARUNKI ZWIĄZANE LUB WYNIKAJĄCE ZE STANU EPIDEMII SARS COV-2, ODWŁANIE IMPREZY 

Każdy uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.  

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy w każdej chwili, jeżeli w terminie 

imprezy będą obowiązywały ograniczenia związane ze stanem epidemii wyłączające możliwość 

przeprowadzenia biegów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.  



 
 
 
 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydania dodatkowych uszczegółowionych zasad 

organizacji zawodów bądź Biura Zawodów wynikających z przepisów prawa bądź zaleceń 

epidemicznych, w tym między innymi przekazywania pakietów z ułatwieniem zachowania dystansu 

społecznego  

(np. podzielenie na mniejsze grupy, które będą odbierać swoje pakiety w określonym przedziale 

czasowym). 

W przypadku odwołania imprezy wszystkie dokonane przez uczestników wpłaty zostaną im 

zwrócone.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator zapewnia obsługę medyczną. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia 

personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do 

udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także 

transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe 

działania. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym  

i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała  

i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, 

mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Uczestnik 

rozważył  

i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie 

zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik 

oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci 

Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione 

lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z 

jego ubezpieczycieli)  

w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), 



 
 
 
 

 

wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych 

zaniedbaniem ze strony Organizatora.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których winien poinformować przed 

rozpoczęciem imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania 

przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu  

W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca  

i ostateczna interpretacja Regulaminu.  

 


