
Regulamin „Biegu Tropem Wilczym” – Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Gołotczyzna 2022

I. Organizatorzy
1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego 

w Gołotczyźnie.
2. Organizatorem „Biegu Tropem Wilczym – Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

jest Fundacja Wolność i Demokracja.

II. 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.

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 06 marca 2022 roku na terenie ZSCKR 

im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.
2. Bieg zostanie zorganizowany na dystansach: 5km, 1963m (dystans honorowy).
3. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona w dniu imprezy.

V. Uczestnictwo
1. Prawo startu w biegu na dystansie 1963 metrów, mają wyłącznie osoby, które 

najpóźniej do 6 marca 2022r. ukończą 8 lat (urodzone przed 6.03.2014r.).
2. Organizator wprowadza limit uczestników na 100 osób.
3. Bieg odbędzie się zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu biegu 

(06.03.2022).



4. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze 
Zawodów. Weryfikacji można dokonać tylko Osobiście – na podstawie 
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego,
musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności 
dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez 
rodzica lub prawnego opiekuna.
Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów,
a co za tym idzie także udział w biegu.

6. Wszyscy pełnoletni zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do 
złożenia deklaracji uczestnictwa.
Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego 
zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach 
na własną odpowiedzialność.

7. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: 
numer startowy, agrafki i pamiątkową koszulkę.
Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie 
gwarantuje jej dostępności przez cały czas. Organizator nie gwarantuje 
otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze oraz wzorze.

8. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani 
wydawane w terminie późniejszym.

9. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe 
przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). 
Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu.

10.Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy 
regulamin.

11.Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas 
trwania biegu.

VI. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny online
2. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 28.02.2022r lub z momentem 

wyczerpania puli pakietów startowych. Po zamknięciu zgłoszeń online, 
zapisanie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście u Organizatora 
biegu, pod warunkiem dostępności numerów startowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów 
w przypadku wyczerpania limitów uczestników.

VII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest ZSCKR im. A. Świętochowskiego 

w Gołotczyźnie.
2. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Przekazanie danych osobowych 
uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 



biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego 
przetwarzania.

3. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być 
przetwarzane:
a) w zakresie przeprowadzenia i realizacji Biegu,
b) w zakresie kontaktów organizacyjnych przed i po biegu.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest 

niedozwolone.
W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, 
wrotkach, rolkach, deskorolkach.
Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być 
niebezpieczne dla innych Uczestników.
Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, 
dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych 
jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania 
wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie 
Biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w 
Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie 
jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów 
alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora 

2. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń 
wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby 
porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które 
mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

4. 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.

5. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z 

tym ryzyko.
7. 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.

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



9. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionej Deklaracji Uczestnictwa
w biegu oznacza, że 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.

10.Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
11.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.

12.Administrator zastrzega sobie i podmiotom powiązanym, prawo do 
nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników
oraz zawierających ich wizerunek. 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 
Administratora i podmiotów z nim powiązanych.

13.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 
Administrator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane 
do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w 
niniejszym punkcie.

14.Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, 
nieograniczonej licencji z prawem dalszej sublicencji na używanie 
wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez 
obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w 
szczególności w celu reklamy i promocji.

15.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez
podania powodów.

16.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje 
wyłącznie organizatorowi Biegu.

17.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli 
którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości 
uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne 
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.


