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REGULAMIN BIEGU PRZEŁAJOWEGO 

"TROPEM WILCZYM. 

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" 

W GMINIE GNOJNO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cel imprezy 

 

Bieg jest ogólnopolską imprezą sportową.  

Celem biegu jest upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym z okazji przypadającego               

na dzień 15 sierpnia 2021 Święta Wojska Polskiego, a także popularyzacja sportu wśród lokalnej 

społeczności. 

 

2. Organizator 

 

Organizatorem lokalnym biegu na terenie gminy Gnojno jest Gmina Gnojno reprezentowana 

przez Wójta Gminy – Zbigniewa Janika oraz Ponidziańskie Stowarzyszenie „TUKIDYDES”.  

Ogólnopolskim organizatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie, 

Al. Jerozolimskie 30/14 zwana dalej "Fundacją" 

 

3. Termin, miejsce, trasa 

 

Bieg odbywa się w dniu 15.08.2021 r. /niedziela/ godz. 10:00 

 

Miejscem biegu jest teren gminy Gnojno 

Bieg odbywa się na dystansie około 2 kilometrów, 

 

Trasa biegu przebiega kolejno: 

– Polana w miejscowości Wólka Bosowska 

– Droga asfaltowa 

– Polna droga żwirowo, szutrowa. 

– META zlokalizowana w lesie na polanie przy odtworzonym Krzyżem Powstańców Styczniowych. 
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Orientacyjna trasa biegu: 

 

 
 

4. Program imprezy: 

 

09:00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych i zapisy na wolne miejsca, 

09:40 – zakończenie wydawania pakietów startowych i zapisy na wolne miejsca, 

09.50 – przygotowanie do startu, 

10:00 – START biegu, 

11:00 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu, 

 

Od 10:30 wydawanie gorącej, wojskowej grochówki 

 

5. Warunki uczestnictwa w biegu 

 

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat i złożą 

własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach, świadomości 

stanu zdrowia oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. 

W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za okazaniem pozwolenia od rodziców. 

Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie zestawu startowego jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w 

materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 
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6. Zgłoszenie 

 

Zgłoszenia przyjmowane są od 21 lipca 2021 r. drogą elektroniczną na adres: gmina@gnojno.eu 

W tytule maila należy umieścić: Tropem Wilczym  – imię i nazwisko uczestnika. W treści podać 

swoje dane osobowe, dane do kontaktu oraz rozmiar koszulki. Organizatorzy zastrzegają, że w razie 

braku koszulki o podanym rozmiarze, nastąpi przyznanie innej.   

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 09.08.2021r. lub po osiągnięciu limitu uczestników. 

Limit zgłoszonych osób: 80. 

Osoba która zapisała się do uczestnictwa w biegu droga elektroniczną, a w dniu startu                           

nie potwierdzi swojego udziału do godziny 09:35 zostanie wycofana z biegu, a na jej miejsce będzie 

mogła się zapisać inna osoba. Osoba która zapisała się drogą elektroniczną, a w dniu startu do 

godziny 09:35 nie potwierdziła swojego udziału, straci prawo do zestawu startowego i zostanie 

wykreślona z uczestnictwa w biegu. Zestaw  ten zostanie przekazany osobie która zapisze się na jej 

miejsce.  

 

10. Zestaw startowy 

 

Uczestnicy biegu otrzymują od organizatorów pakiety startowe na które składa się min.: koszulka, 

opaska na głowę, torba oraz pamiątkowy medal. Pamiątkowy medal wręczony będzie po 

zakończeniu biegu.  

 

11. Postanowienia końcowe 

 

Organizatorzy zapewniają na trasie biegu mobilny zespół medyczny oraz patrole ratownicze.  

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW. 

Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą 

wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualnym uraz lub uszczerbek na 

zdrowiu podczas biegu. 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

Uczestnicy biegu zobowiązani są do wykonywania poleceń służb zabezpieczających oraz 

Wolontariuszy w zakresie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy. 

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą. 

W sprawach informacji prosimy o kontakt: Łukasz Chodór tel. 506 590 597, adres e-mail: 

lukasz.chodor86@gmail.com . 
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