
REGULAMIN 

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – SUCHAWA, 

5 marca 2023 r., godzina 12:00, dystans 1963 m i 5000 m 

 

Organizator:  - Gmina Wyryki 

Współorganizator: - „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 o godziny startu 

1. Bieg odbędzie się 6 marca 2023 r. w Suchawie, gmina Wyryki. 

2. Start i meta biegu znajduje się przy pomniku powstańców styczniowych. 

3. Start biegu nastąpi o godzinie 12:00. 

 

III. Trasa, dystans 

1. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: bieg honorowy bez ścigania się na 1963 m oraz bieg 

główny na dystansie 5000 m. 

2. Trasa obu dystansów prowadzi po trakcie leśnym. 

3. Limit czasu na pokonanie dystansu 5000 m wynosi 45 minut. 

 

IV. Zgłoszenia 

1. Zgłoszeń można dokonywać do 2 marca 2023 r. drogą elektroniczną na stronie internetowej: 

www.elektronicznezapisy.pl. 

2. Organizator wprowadza limit zawodników wynoszący 100 osób na dystansie 1963 m oraz 50 

osób na dystansie 5000 m. 

3. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w zapisach drogą elektroniczną, zgłoszenia będą 

przyjmowane także w biurze zawodów w dniu imprezy. 

4. Pakiety startowe można odbierać 5 marca 2023 r. w godzinach pracy biura zawodów, zgodnie 

z rozdziałem VII niniejszego regulaminu. 

 

V. Uczestnictwo 

1. Do startu w biegu głównym na 5000 m dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu 

zawodów ukończyli 15. rok życia. Do startu w biegu honorowym na 1963 m dopuszczeni 

zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 7. rok życia. Zawodnicy w wieku 

poniżej 7 lat mogą brać udział w biegu honorowym pod bezpośrednią opieką osoby 

pełnoletniej. 

2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji 

zawodnika w biurze zawodów lub w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia rodzica 

(opiekuna prawego). 

http://www.elektronicznezapisy.pl/


3. Podpisując deklarację zawodnik zaświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia udział w 

zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Podpis na 

deklaracji oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego przepisy. Za 

osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice (opiekunowie prawni). 

4. 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 5 marca 2023 r. w godzinach 10:30 – 13:00. 

2. Pakiety startowe będą wydawane w godzinach 10:30 – 11:50 po dostarczeniu podpisanej 

deklaracji uczestnictwa lub oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego). 

 

VIII. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją imprezy sportowo-

rekreacyjnej w Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Suchawa w 2023 

roku jest Gmina Wyryki, Wyryki–Połód 154, 22-205 Wyryki. 

2. W Urzędzie Gminy Wyryki powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@pca.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Imprezy sportowej, w tym także do 

realizacji działań związanych z wyłonieniem zwycięzców, przyznawaniem nagród i 

publikowaniem informacji o wynikach na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyryki.  

4. Państwa dane przetwarzamy w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przez co 

rozumiemy oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym, poszerzenie i popularyzację wiedzy na 

temat Żołnierzy Wyklętych, promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz 

promocję Gminy Wyryki i powiatu włodawskiego. 

Podstawą przetwarzania jest również wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie 

osoby, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez co rozumiemy 

akceptację przez uczestnika biegu Regulaminu zawodów, określającego zasady organizacji i 

przeprowadzenia wydarzenia. 

Przebieg imprezy będzie rejestrowany za pomocą zdjęć i nagrań, w związku z czym 

organizator może utrwalić wizerunek uczestników biegu i/lub zaproszonych gości, jako 

element tła lub zbiorowości, a następnie opublikować wykonane zdjęcia i nagrania na stronie 

internetowej – podstawą przetwarzania Państwa danych wizerunkowych będzie dobrowolnie 

wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. W związku z organizacją zawodów lub konkursów w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej 

dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do 

wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. Udostępnianie danych obejmuje również 

publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i nazwą miejscowości, w 

której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki rozpowszechniany będzie projekt. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, otrzymania 

ich kopii, sprostowania, usunięcia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 



W przypadku przetwarzania danych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, osoba której 

dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem,  przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 

koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane 

dotyczą, cofnie zgodę.    

8. Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej jest związana z koniecznością przetwarzania 

danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest 

zobowiązana do podania danych osobowych. Brak podania danych uniemożliwi wzięcie 

udziału w organizowanym wydarzeniu.  

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie 

będą podlegały profilowaniu. 

 

IX. Klasyfikacja 

1. W biegu honorowym na 1963 m nie będzie prowadzony ranking zawodników. 

2. W biegu głównym na 5000 m organizator dopuszcza pomiar czasu zawodników i 

umieszczenie ich wyników w komunikacie końcowym. 

 

X. Nagrody 

1. Uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe medale i koszulki. 

2. Na dystansie 5000 m 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 uniemożliwiających lub 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 lub zmiany przepisów 

prawa. 

5. O wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator zawodów. 

6. Organizatorowi zawodów przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu. 

mailto:sekretariat@wyryki.eu

