
REGULAMIN

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych –  SUCHAWA, 
16 maja 2021 roku, godzina 12:00, dystans 1963 m i 5 km

Organizator: - Gmina Wyryki 
Współorganizatorzy: - „AGROS” Suchawa,

- Fundacja Wolność i Demokracja

I. CEL ZAWODÓW:

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach
1944–1963 w obrębie przedwojennych granic RP – tzw. Żołnierzom Wyklętym.

2. Poszerzenie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei

biegania.
4. Promocja gminy Wyryki i powiatu włodawskiego.

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU

1. Bieg odbędzie się 16 maja 2021 r. w Suchawie, gmina Wyryki.
2. Zapisy i  odbieranie pakietów startowych od godz.  10:30 do 11:45 w biurze zawodów przy

kaplicy rzymskokatolickiej pw. Św. Huberta w Suchawie.
3. Bieg honorowy na dystansie 1963 m o godz. 12:00 przy pomniku powstańców styczniowych.
4. Start biegu na 5 km o godz. 12:15 przy pomniku powstańców styczniowych.

III. TRASA, DYSTANS

1. Bieg na 1963 m po trakcie leśnym. Bieg bez ścigania się.
2. Bieg na dystansie 5 km po trakcie leśnym. 
3. Organizator  wprowadza limit zawodników wynoszący 100 osób na dystansie 1963 m oraz 100

osób na dystansie 5 km. 
4. Limit czasu na pokonanie dystansu 5 km wynosi 60 minut.

IV. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń można dokonywać do 13 maja 2021 r. drogą elektroniczną na stronie internetowej:
www.elektronicznezapisy.pl lub 16 maja 2021 r. w biurze zawodów. 

2. Pakiety startowe można odbierać 16 maja 2021 r. w godzinach pracy biura zawodów, zgodnie
z rozdziałem VII niniejszego regulaminu.

V. UCZESTNICTWO

1. Wszyscy  zawodnicy  odbierający  pakiet  startowy  są  zobowiązani  do  złożenia  deklaracji
uczestnictwa w biurze zawodów lub oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego).

2. Podpisując  deklarację  uczestnictwa  zawodnik  zaświadcza,  że  jego  stan  zdrowia  umożliwia
udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Podpis na
liście  startowej  oznacza,  że  zawodnik  zapoznał  się  z  regulaminem biegu  i  akceptuje  jego



przepisy. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice (opiekunowie prawni).
3. Zawodnicy, którzy otrzymali od organizatora okolicznościową koszulkę są zobowiązani w niej

wystartować w biegu.

VI. OPŁATY

1. Nie przewiduje się pobierania opłaty startowej.

VII. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów mieścić się będzie w namiocie organizatora przy kaplicy rzymskokatolickiej
pw. Św. Huberta w Suchawie i czynne będzie 16 maja 2021 r. w godzinach 10:30-12:00.

2. Pakiety  startowe  będą  wydawane  po  dostarczeniu  podpisanej  deklaracji  uczestnictwa  lub
oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego).

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b RODO oraz uzasadnionego interesu

realizowanego przez administratora danych (art 6 ust. 1 pkt f RODO). Administratorem danych
osobowych jest organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, w związku z udziałem
w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia
i  z nazwą miejscowości,  w której zamieszkuje -  w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz

ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

IX. KLASYFIKACJA

1. Ze względu na honorowy charakter biegu nie będzie prowadzony ranking zawodników.
2. Organizator  dopuszcza pomiar czasu zawodników i umieszczenie wyników w komunikacie

końcowym.

X. NAGRODY

1. Uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe medale i koszulki.
2. Na dystansie 5 km przewidziane są puchary dla miejsc I-III w kategorii kobiet i mężczyzn. 

XI. PRZEPISY PORZĄDKOWE I KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora:
Urząd Gminy Wyryki, tel.: 82-59-13-003, e-mail: sekretariat@wyryki.eu

2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  w  związku  z  obecnością  lub  uczestnictwem
zawodnika w imprezie.

3. W przypadku warunków atmosferycznych albo sytuacji epidemicznej uniemożliwiających lub
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znacznie utrudniających przeprowadzenie zawodów, bieg może zostać odwołany.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, w tym

w szczególności  w przypadku zmiany sytuacji  faktycznej  w Polsce w związku z epidemią
SarsCov-2 lub zmianą przepisów prawa.

5. O wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator zawodów.
6. Organizatorowi zawodów przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.


