
 

   

 

 

REGULAMIN 

  

XI Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

„Tropem Wilczym” 

Wojciechów – „7 źródeł” – 5 marca 2023 r. 

  

  

1. ORGANIZATOR LOKALNY 

Gmina Olesno 

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 

mail: gmina@olesno.pl, tel. (+48) 34 359 78 41 do 44 

oraz 

Stowarzyszenie „Oleska Jedynka” 

ul. Pieloka 12, 46-300 Olesno 

 

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ: 

Fundacja Wolność i Demokracja 

Al. Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa 

tel: +48 22 6288505 

mail: biuro@tropemwilczym.org  

   

2. CEL IMPREZY 
 

Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych. 

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski. 

  

3. TERMIN, MIEJSCE 
 

Bieg odbędzie się w dniu 5 marca 2023 o godz. 12.00, 

Wojciechów – Uroczysko leśne „7 źródeł”  

 

PROGRAM WYDARZENIA: 

– 10:30-11:45 – otwarte biuro zawodów 

– 12:00 – wspólny start biegu na symbolicznym dystansie 1963 metrów oraz biegu 

sportowego na dystansie 5 km 

– 13:00-13:30 – podsumowanie i zakończenie biegu 
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4. TRASA, DYSTANS 

Dwa dystanse: ok. 1963 metry oraz 5 km 

Trasa prowadzi duktami leśnymi sąsiadującymi z uroczyskiem 7 źródeł. 

Trasa oznakowana i zabezpieczona, bez atestu PZLA 

Bieg ma charakter symboliczny – bez elektronicznego pomiaru czasu. 
 

5. BIURO ZAWODÓW 

  

Biuro zawodów będzie znajdować się na uroczysku „7 źródeł”. 

Pakiety startowe na bieg będą wydawane w Biurze zawodów w godzinach 10:30 – 11.45 w 

dniu zawodów. 

 

6. UCZESTNICTWO 

  

1) Bieg ma charakter otwarty, nie ma ograniczeń wiekowych 

2) Osoby niepełnoletnie – rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, 

przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego. 

3) W biegu biorą udział wyłącznie osoby zarejestrowane. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 

wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów. 

5) Limit uczestników biegu, którzy otrzymają pełne pakiety startowe wynosi 150 osób.  

6) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie, akceptacja regulaminu, 

własnoręczny podpis na oświadczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w biegu, oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych 

osobowych. 

7) Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 

8) Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek 

konieczny, jednak ze względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany. 

9) W przypadku zmiany obostrzeń sanitarnych dostosujemy formułę biegu do aktualnych 

obostrzeń – z możliwością zmiany rywalizacji na bieg indywidualny lub wirtualny. 

  

7. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia udziału w biegu można dokonać: 

1) poprzez przesłanie drogą mailową na adres: tropemwilczym@olesno.pl  

zeskanowanego formularza zgłoszeniowego, z wszystkimi wymaganymi podpisami 

od 1 lutego 2023 r. do dnia 2 marca 2023 r. 

2) oraz  osobiście w dniu zawodów (tj. 05.03.2023 r.) w biurze zawodów w godzinach 

10:30-11:45. 

 

Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.  

Pakiety startowe otrzyma pierwsze 150 osób. 
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8. UWAGI 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 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

4) Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy. 

5) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy. 

6) Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

7) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach 

będą podawane w osobnych komunikatach. 

8) Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania 

zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych 

czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu 

wpisowego. 

9) W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie 

przyrody oraz przeciwpożarowych. 

10) W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie 

wyznaczoną trasą biegu. 

11) Nieznajomość niniejszego regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane 

przez Organizatora jako wytłumaczenie. 

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119) 

zwanym dalej RODO organizator informuje, że:  

a) administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Olesna, 46-300 

Olesno, Pieloka 21, NIP: 576 156 23 52, REGON: 000525725,  

b) z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się korespondencyjnie na 

adres ADO lub pod adresem e-mail:  iod@olesno.pl 

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej 

zwanej XI edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym"- na 

podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO,  

d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 1 lit. c, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa;  

e) mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu,  

f) mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

g) Podanie przez Uczestnika danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek 

niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. Biegu.  

 


