
           

 

Regulamin                        

 

Regulamin Imprezy rekreacyjnej Bieg Wilczym Tropem. 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Biegu Wilczym Tropem jest: 

 Stowarzyszenie Nasza Świerczyna , GOKSiT w Wierzchowie oraz Nadleśnictwo Świerczyna . 

 

II. CEL 

1. Upowszechnianie chodu i biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja Gminy Wierzchowo i Powiatu Drawskiego, Województwie i w Polsce . 

3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wierzchowo i okolic.  

4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu. 

III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA BIEGU 

1. Bieg Wilczym Tropem odbędzie się 15 września 2019 r. w pobliżu miejscowości Świerczyna w 

okolicy Leśnej Szkoły Pod Dębami.  

2. Start  zawodów znajdować się będzie w okolicy Leśnej Szkoły w miejscowości Otrzep, 4km od 

miejscowości Świerczyna. Rozpoczęcie zawodów nastąpi o godz. 12:00. Bieg Główny rozpocznie 

się po zakończeniu biegów dla dzieci i młodzieży około godziny 13.00. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety . 

4. Długość trasy: 11 km, 5,5 km dla biegaczy; dla Nordic walking 5,5 km. 

Dla uczestników biegu w wieku szkolnym zostaną zorganizowane pomniejsze biegi, które 

rozpoczną się o godzinie 12.15. 

5. Długość tras biegowych dla dzieci i młodzieży będzie dostosowana do wieku uczestnika.Biegi 

dziecięce odbedą się w trech kategoriach 

-klasy I-III 

-klasy IV-VI 

-klasy VII-VIII 

Dzieci otrzymują medale za udział , najlepsi dyplomy. 



6. Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne, na trasie nie mogą przebywać osoby bez 

numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez 

odpowiednie służby. 

7. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: 

- wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników; 

- uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika; 

- startu ze zwierzętami.  

8. Na trasach Biegu Wilczym Tropem będą punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu.  

9. Limit czasu na ukończenie zawodów wynosi 1,5 godziny dla biegaczy , dla chodziarzy 2 godz. 

10. Po upływie limitu zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia trasy biegu. 

11 Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność . 

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Biegu Wilczym Tropem może wziąć udział każdy zawodnik nie zależnie od wieku 

legitymujący się dobrym stanem zdrowia, zgłoszenie swego udziału w biegu jest jednoznaczne z 

akceptacją regulaminu Biegu Wilczym Tropem. 

2. Każdy zawodnik, startujący w Biegu Wilczym Tropem , musi zostać zarejestrowany .  

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia, 

które będzie dostępne w Biurze zawodów. 

4. Osoby niepełnoletnie zostaną dopuszczone do udziału w biegu po przedstawieniu pisemnej 

zgody rodzica/opiekuna prawnego . 

5. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi  

wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres 

i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość 

odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze 

majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.  

6. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb 

odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Gminnej i innych służb 

zabezpieczających trasę biegu. 

7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne. 

8. Organizator NIE zapewnia uczestnikom ubezpieczenia. 

9.Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora i sponsora głównego 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych , RODO, zdjęcia wykonane podczas imprezy 

mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, 

informacje medialne, itp.), pobranie nr startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku.  

•zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: 

www.maratony.pl 

 

Organizator ogłasza limit startujących w Biegu ok. 5,5 km – 50 osób 

Organizator ogłasza limit startujących w Biegu ok. 11 km - 50 osób 



Organizator ogłasza limit startujących w Nordic Walking – 50 osób 

Termin zgłoszeń internetowych do dnia 05.09.2019r. W przypadku wypełnienia limitu 

startujących organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej. 

V OPŁATA STARTOWA 

1.Opłata startowa za udział w Biegu Wilczym Tropem wynosi 35 zł. 

2.Mieszkańcy Gminy Wierzchowo oraz osoby powyżej 70 roku życia nie wnoszą opłaty. 

Uwaga!!!! Liczy się dzień otrzymania przelewu, a nie dzień wykonania przelewu!!! 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  

3.Opłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Nasza Świerczyna  

72 2030 0045 1110 0000 0408 9590 BGŻ BNP Departament Operacji Płatniczych  

Opłatę można dokonać w dniu startu w biurze zawodów, w godzinach: 11:00 – 13:00 jeżeli 

wcześniej nie osiągnięty zostanie limit  zawodników – opłata  wynosi 40 zł 

wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

VI. ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia do Biegu Wilczym Tropem będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy, 

dostępny na stronie internetowej B4Sport 05.09.2019 r. Po tym terminie, jeżeli limit 

przewidzianych uczestników nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia będą możliwe tylko w Biurze 

zawodów, 15 września 2019 . 

2. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego . 

3. Biuro zawodów będzie się mieścić na terenie Leśnej Szkoły Pod Dębami w okolicy miejscowości 

Świerczyna w pobliżu miejscowości Otrzep. 

 

VII. KLASYFIKACJA I WYNIKI 

1. W  Biegu Wilczym Tropem prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

 a/ kategoria OPEN kobiet i mężczyzn; 

 b/ kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 

K 16-29 M 16-29 

K 30-39 M 30-39 

K 40-49 M 40-49 

K 50-59 M 50-59 

K 60-69 M 60-69 

K 70 i starsze M 70 i starsi. 

O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia; 

c/ kategoria Najlepszy Biegacz/Chodziarz  Gminy Wierzchowo wśród  kobiet i mężczyzn; 

d/Kategoria dla pracowników Lasów Panstwowych  wśród  kobiet i mężczyzn; 



 

 Klasyfikacja OPEN oraz „Mieszkaniec Gminy Wierzchowo” są klasyfikacjami 

nadrzędnymi, jeżeli zawodnik zostanie sklasyfikowany i nagrodzony w w/w 

KATEGORIACH , nie będzie dekorowany i nagradzany w kategoriach wiekowych.  

Powyższe kategorie dotyczą także konkurencji Nordic Walking 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii.  

3. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy  oraz przekazane do informacji 

mediów. 

4. Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga organizator ,jego decyzja jest ostateczna. 

5. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Biegu Wilczym Tropem otrzymają pamiątkowe medale.  

6. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, będzie można odebrać u 

organizatora. 

7. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN mężczyzn i kobiet otrzymają medale , dyplomy, 

nagrody rzeczowe. 

8. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe medale 

i dyplomy. 

9. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Najlepszy Biegacz/Chodziarz Gminy Wierzchowo kobiet i 

mężczyzn otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

10. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji pracownicy Lasów Państwowych otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych 

uczestników jest GOKSIT Wierzchowo.  

2. Dane osobowe uczestników Biegu Wilczym Tropem przetwarzane będą w celach organizacji i 

przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia 

nagrody.  

3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji 

wskazanych wyżej celów.  

4. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu Wilczym Tropem, obejmuje 

także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, 

w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt. 

5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w 

formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą 

wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, 

dziennik ustaw nr 133, poza 883. oraz zgodne z RODO .Organizator nie będzie ujawniał tych 

informacji żadnym osobom trzecim. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników Biegu Wilczym Tropem obowiązuje niniejszy regulamin. 



2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, 

robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie 

lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych . 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie 

wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 

uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na 

nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach 

i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością 

prowadzoną przez Organizatora. 

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji 

podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich 

środków i substancji, zarówno przed, jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z niego. W 

wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie 

możliwość niedopuszczenia do udziału w biegu lub wykluczenia w jego trakcie. 

5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na 

wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. 

6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie 

się bez względu na warunki atmosferyczne.  

9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Dyrektor   Nadleśniczy   Prezes 

 GOKSiT w Wierzchowie  Nadleśnictwa Świerczyna   Stowarzyszenia    

             „Nasza Świerczyna” 

            

    


