
REGULAMIN BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

„TROPEM WILCZYM” 
 

I. TERMIN I MIEJSCE 

01.03.2020 r. (niedziela) 

Park Stefana Batorego (przy rondzie Żołnierzy Wyklętych), Stargard 

 

II. ORGANIZATOR 

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. 

ul. Szczecińska 35, 73-110 Stargard 

sport@osir.stargard.pl 

 

Wsparcie organizacyjne: 

Fundacja Wolność i Demokracja 

Urząd Miejski Stargard 

Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki 

InetSport (zapisy i pomiar czasu) 

 

III. CELE 

1. oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 

1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP, tzw. Żołnierzom Wyklętym 

2. 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. integracja mieszkańców Stargardu i regionu 

 

IV. DYSTANSE 

Biegi główne – odpłatne, z pomiarem czasu 

(bez limitu wiekowego, niepełnoletni startują za zgodą rodziców): 

1. 1963 m  

2. 5 km 

Biegi towarzyszące – bezpłatne, bez pomiaru czasu (dla dzieci z rocznika 2007 i młodszych): 

3. 196,3 m 

4. 963 m  

Z uwagi na ograniczoną liczbę pakietów startowych, dozwolona jest możliwość udziału w 

biegu tylko na jednym dystansie. 

 

V. PRZEBIEG ZAWODÓW 

10.00  Otwarcie biura zawodów – weryfikacja I odbiór numerów startowych 

11.30  Bieg dzieci na dystansie 196,3 m 

11.40  Bieg dzieci na dystansie 963 m 

12.00  Bieg główny na dystansie 1963 m 

12.30  Bieg główny na dystansie 5 km 

13.15  Dekoracja i podsumowanie 
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VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. W biegach głównych (1963 m i 5 km) nie ma ustalonego limitu wiekowego. W przypadku 

osób niepełnoletnich wymagana jest obecność i/lub pisemna zgoda rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

2. W biegach dzieci (196,3 m i 963 m) mogą startować osoby urodzone w roku 2007 i później. 

Wymagana jest obecność i/lub pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, a w przypadku ich braku – 

muszą podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na 

własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie podpisuje 

rodzic lub opiekun prawny. 

4. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do dnia 25.02.2020 r. lub do momentu 

wyczerpania limitu miejsc.  

5. Za kompletne zgłoszenie uznaje się podanie danych wymaganych w procesie rejestracyjnym, 

kategorii biegu, w którym dany zawodnik bierze udział, a także opłacenie wpisowego.  

6. Wpisowe należy uiścić w ciągu 3 dni od dokonania zgłoszenia. Po upływie 3 dni, zapisane 

osoby będą skreślone z listy startowej.  

7. Wysokość wpisowego w biegach głównych (1963 m i 5 km) uzależniona jest od wieku 

uczestnika. Biegi dzieci (196,3 m i 963 m) są nieodpłatne.  

8. Limit uczestników w biegach głównych (1963 m i 5 km) wynosi łącznie 200 osób, a w 

biegach dzieci (196,3 m i 963 m) – 100 osób.  

9. W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu zawodów. 

10. W przypadku rezygnacji z udziału w biegu, wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi, a 

nieodebrany pakiet trafia do puli organizatora.  

11. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie 

posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w 

nieprzekraczalnym terminie do 25.02.2020 r. włącznie. Cesji swojej opłaty startowej na inną 

osobę należy dokonać przesyłając informację o przeniesieniu numeru na adres 

biuro@inetsport.pl 

12. Zgłoszenie uczestnictwa i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

13. Wskazane jest, aby biegacze mieli na sobie koszulki przedstawiające jednego z bohaterów 

biegu. Koszulki stanowią element każdego pakietu startowego. 

 

VII. OPŁATY 

Biegi główne (1963 m, 5 km): 

- 30 zł (dla osób z rocznika 2003 i starszych) 

- 20 zł (dla osób z rocznika 2004 i młodszych) 

Biegi towarzyszące (196,3 m i 963 m) – bezpłatnie. 

 

Dane do płatności: 

iNet Technology Mariusz Kołodziejczyk  

ul. Feliksa Stamma 1/36, 78-200 Białogard 

Numer konta: 91 1240 3666 1111 0010 8547 9738 

Tytuł: Tropem Wilczym Stargard – imię i nazwisko osoby (osób), za które dokonywana jest 

wpłata 
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VIII. BIURO ZAWODÓW 

Hala OSiR, ul. Pierwszej Brygady 1 - 29 lutego (sobota), godz. 12.00-15.00  

Park Stefana Batorego – 1 marca (niedziela), godz. 10.00-12.00 

 

IX. PAKIET STARTOWY 

Pakiet startowy składać się będzie z: numeru startowego, koszulki z podobiznami Żołnierzy 

Wyklętych (rozmiary według dostępności)., torby papierowej i materiałów promocyjnych. 

Na mecie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz poczęstunek.  

 

X. KLASYFIKCJE I NAGRODY 

Przewiduje się następujące klasyfikacje: 

- klasyfikacja kobiet i mężczyzn w biegu głównym na 1963 m – miejsca I-III 

- klasyfikacja kobiet i mężczyzn w biegu głównym na 5 km - miejsca I-III 

W biegach dzieci nie będzie prowadzona klasyfikacja.  

 

XI. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z 

siedzibą pod adresem: 73-110 Stargard, ul. Szczecińska 35, wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w 

Szczecinie pod numerem KRS 0000359707, posiadający NIP 8542367178, REGON 

320765396. 

2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. jest 

Łukasz Rozesłański, posiadający e-mail: rodo@osir.stargard.pl 

3. Dane przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia biegu, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a  RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą nasi partnerzy, z którymi mamy podpisane umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, współpracujący z nami przy wykonywaniu 

naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmioty 

świadczące nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz inne 

podmioty działające na nasze zlecenie, a świadczące nam usługi niezbędne do realizacji 

naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych, 

jak również podmioty, które wskażą podstawę prawną i interes prawny. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w 

pkt. 3 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Uczestnicy posiadają prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich 

usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w ww. biegu                           

i w związku z tym uczestnicy zobowiązani są do podania ich w wymaganym zakresie. 

 

mailto:rodo@osir.stargard.pl
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(6)ust(1)lit(c)&cm=DOCUMENT


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

2. Na miejscu obecny będzie sztab medyczny.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów. 

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

5. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do przedniej części 

koszulek startowych lub na pasie zapinanym na biodrach. 

6. Zgłoszenie protestu może nastąpić do 30 minut po ogłoszeniu wyników.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn od niego 

niezależnych.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  

9. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator biegu i tylko on ma 

prawo do jego ostatecznej interpretacji. 

10. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w 

związku z organizowanym biegiem. Osoby, które chcą być objęte ubezpieczeniem powinny 

wykupić właściwą polisę, we własnym imieniu i na własny koszt.  

 

Stargard, 29.01.2020 


