
Regulamin  „Tropem Wilczym” –Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Warszawa 2020 

 

I. Organizator 

1. Organizatorem „Tropem Wilczym” –Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Fundacja Wolnośd  

i Demokracja;Al. Jerozolimskie 30 lok. 14, 00-024 Warszawa, NIP 7010004121, REGON 140429708, 

KRS 0000249712. Współorganizatorem biegu jest El Padre Sp. z o.o. ul. Mesyoska 6, 02-761 

Warszawa, NIP: 521-34-73-972, REGON: 141320592 

2. Kontakt w sprawie zapisów, nadawania numerów startowych, biura zawodów oraz pytania ogólne: 

mikolaj.sochaj@tropemwilczym.org 

II. Cele 

1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkaoców Polski. 

III. Termin i miejsce 

1. Bieg odbędzie się w dniu 1 marca 2020 roku w Warszawie, na terenie Fortu Bema, ul. Jerzego 

Waldorffa. 

2. Bieg zostanie zorganizowany na czterech dystansach: 10km (bieg główny), 5km, 1963m (dystans 

honorowy), 196.3m (bieg dla dzieci, na ten dystans nie obowiązują zapisy) 

3. Program biegów i atrakcji towarzyszących: 

09:00 - Otwarcie biegu – powitanie uczestników 

09.05 – Rozgrzewka przed biegiem na 10 km 

09:30 - Start biegu na dystansie 10 km (limit 90 minut) 

11.00 – Celebracja biegu na 10 km 

11:30 – Rozgrzewka przed biegiem na dystansie honorowym 1963m  
12:00 – Start biegu na dystansie honorowym 1963 m (limit 30 minut) (możliwośd uczestnictwa z kijami)  
12:30 - Celebracja biegu na 1963 m 
12:45 – Rekonstrukcja historyczna  
13:00 – Bieg dla dzieci na dystansie na 196.3 m (udział bez wcześniejszych zapisów) 
14:00 – Rozgrzewka przed biegiem na dystansie 5 km 
14:30 – Bieg na dystansie 5 km (limit 60 minut) 
15:30 – Celebracja biegu na 5 km  
16:00 – Uroczyste zakooczenie wydarzenia 

 

4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

http://tropemwilczym.org/Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, daty bądź miejsca 

organizacji Biegu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając odpowiednią informację na 

stronie http://tropemwilczym.org/Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych 

roszczeo i zobowiązao. 

5. Trasy będą oznaczona znakami kilometrowymi. 

IV. Limit czasu 

1. Limit czasu uzależniony jest od dystansu: 

I. 1963m – 30 minut 

II. 5km  – 60 minut 

III. 10km  – 90 minut 

2. Uczestnicy, którzy nie ukooczą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania 

biegu i zejścia z trasy. 

3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i 

odpowiedzialnośd, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego. 
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V. Uczestnictwo 

1. Prawo startu w biegu na dystansie 1963 metrów, mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 01 

marca 2020r. ukooczą 8 lat (urodzone przed 01.03.2012r.). 

2. Prawo startu w biegu na dystansie 5 kilometrów, mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 01 

marca 2020r. ukooczą 13 lat (urodzone przed 01.03.2007r.). 

3. Prawo startu w biegu na dystansie 10 kilometrów, mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 01 

marca 2020r. ukooczą 16 lat (urodzone przed 01.03.2004r.). 

4. Organizator wprowadza następujące limity uczestników: 

I. w biegu na dystansie 1963 metrów – 800 osób 

II. w biegu na dystansie 5 kilometrów – 800 osób 

III. w biegu na dystansie 10 kilometrów – 800osób  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitów 

5. Wybór tury następuje w momencie wypełniana formularza zgłoszeniowego. Nie ma możliwości 

startu w innej turze niż zadeklarowana lub zmiany tury po dokonaniu opłaty startowej. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany tury, w przypadku wyczerpania miejsc w danej turze, zawodnikom 

którzy do momentu wyczerpania się miejsc nie wnieśli opłaty startowej. 

6. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostad zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji 

można dokonad: 

I. Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem 

II. Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika ”Upoważnienia do 

odbioru pakietu startowego” (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie 

przed biegiem) oraz kserokopiidokumentu tożsamości uczestnika. 

Adres Biura Zawodów: 

Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego  

 ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa  
Biuro Zawodów przy Recepcji Głównej - wejście od strony Hali Torwar, przy sklepie Legii Warszawa 

Godziny pracy Biura Zawodów: 

Biuro zawodów będzie czynne w dniu 29 lutego 2020 r. w godzinach 10-18 

Uwaga! W dniu biegu, Biuro Zawodów nie będzie czynne. 

Po odebraniu pakietów startowych zachęcamy do zwiedzenia Muzeum Legii Warszawa, a następnie 

prosimy o zachowanie ruchu w ciągu komunikacyjnym i kierowanie się do wyjścia z Muzeum przez 

Sklep Legii Warszawa. 

7. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawid 

„Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach 

rekreacyjno-sportowych”(do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) 

podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną 

weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu. 

8. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip 

do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę. Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane 

zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrad w formularzu zgłoszeniowym. 

Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez 

cały czas. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze oraz wzorze. 

9. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie 

późniejszym. 

10. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mied numery startowe przymocowane poziomo do 

przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi byd widoczny przez cały czas 

trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego 

modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do 

prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją). 

11. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin. 

12. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu. 

 



VI. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

http://tropemwilczym.org/ 

2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie 

wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Samo 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w Biegu. 

3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 24.02.2020r. Po tym terminie nie należy również 

dokonywad nowych płatności (nawet gdy formularz zgłoszeniowy został wypełniony w terminie). Po 

zamknięciu zgłoszeo online, zapisanie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w Biurze 

Zawodów, pod warunkiem dostępności numerów startowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakooczenia zapisów w przypadku 

wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie V.4. 

VII. Opłaty 

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty pakietu startowego w wysokości 50zł. 

2. W przypadku chęci startu na kilku dystansach, zawodnik zobowiązany jest wnieśd ww. opłatę za 

pakiet startowy za każdy dystans. 

3. Opłaty za pakiet startowynależy dokonad online (z profilu rejestracyjnego).  

4. Uczestnik dokonujący płatności za pośrednictwem Strony internetowej zobowiązany jest  we 

własnym zakresie zapewnid posiadanie stabilnego łącza internetowego oraz odpowiedni poziom 

bezpieczeostwa komputera, za pomocą którego dokonuje płatności. Organizator nie odpowiada za 

problemy i straty wynikłe z niedotrzymania tych warunków przez Uczestnika, a szczególnie za 

przechwycenie przez szkodliwe oprogramowanie numerów i danych kart płatniczych w tym kart 

kredytowych oraz kodów dostępu do internetowych kont bankowych. Wszelkie reklamacje i skargi 

dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktowad się 

z  Organizatorem. Odpowiednie dane kontaktowe udostępnione są na Stronie internetowej. 

5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku. 

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego Uczestnika.  

VIII. Depozyty 

1. Uczestnicy otrzymają możliwośd zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy 

można odebrad tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika 

numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną 

osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz 

dokumentów. W przypadku niezastosowania się do niniejszego zakazu oraz utraty ww. przedmiotów 

lub dokumentów wskutek działania osoby trzeciej bądź siły wyższej, Organizator nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za powstałą szkodę, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości. 

2. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwośd skorzystania z przebieralni. 

IX. Klasyfikacje i wyniki 

1. Podczas Biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje (osobno dla każdego dystansu): 

I. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn 

2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.  

3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera). 

4. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie http://tropemwilczym.org/bezpośrednio 

po biegu. 

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 05 marca 2020r. do godz. 16.00 na 

adres mailowy mikolaj.sochaj@tropemwilczym.org. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, 

zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 13 marca 2020r. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

X. Nagrody 

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukooczą Bieg, otrzymują na mecie pamiątkowe medale. 

2. Dla 3 najlepszych osób w klasyfikacjach generalnych kobiet / mężczyzn przewidziane są pamiątkowe 

statuetki.  
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XI. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wolnośd i Demokracja. 

2. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Przekazanie 

danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. 

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i 

usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Fundację. 

3. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą byd przetwarzane: 

I. w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu, 

II. w celu przyszłych działao marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług 

Organizatora. 

4. Fundacja  zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom  w dowolnym czasie wiadomości w 

zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, 

komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika 

będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach organizowanych 

przez Fundację, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. 

XII. Postanowienia koocowe 

1. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez 

ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się 

poruszania się po trasie biegu na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegu ze 

zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą byd niebezpieczne dla 

innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu na dystansach 5km oraz 10km zabrania się startu 

z kijami (trekingowymi i NordicWalking). Start z kijami (trekingowymi i NordicWalking) dozwolony 

jest jedynie w biegu na dystansie 1963 m, dla tych uczestników zostanie utworzona specjalna strefa 

startowa. Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, 

nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania 

się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie 

Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u 

których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, 

nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.Na trasie mogą 

znajdowad się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, quady, samochody) z ważną 

przepustką wydaną przez Organizatora. 

2. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosowad się do poleceo wydawanych przez osoby 

odpowiedzialne za bezpieczeostwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez 

Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone 

zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegad 

wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w  Biegu, w szczególności 

zasad fair play. 

4. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i  paramedycznemu 

zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub 

wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w 

bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik startuje wyłącznie na 

własną odpowiedzialnośd i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do 

wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i 

zagrożenie wypadkami, możliwośd odniesienia obrażeo ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a 

także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpid inne czynniki ryzyka, 

niemożliwe do przewidzenia w  tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 

wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że 

Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopieo ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu 

i dobrowolnie zdecydował się podjąd to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną 

odpowiedzialnośd. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik 



deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i 

eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym 

Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą 

lub odniesieniem obrażeo (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z 

wyjątkiem wypadków spowodowanych rażącym zaniedbaniem ze strony Organizatora. Po 

zakooczeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony 

przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddad. 

6. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnejjest jednoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego 

Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z 

prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione 

przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z  nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z 

każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęd i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, 

wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z 

uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwośd ich wykorzystania w 

Internecie lub w  transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z 

prawem do ich modyfikowania. Administrator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i  

podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich 

zdjęd, materiałów filmowych, wywiadów i nagrao dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz 

zawierających ich wizerunek. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i  nagrania mogą byd 

bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w  katalogach oraz mediach, w tym 

w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą byd 

wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych 

związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora i podmiotów z nim powiązanych. 

Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwośd zmian, modyfikacji i skrótów 

związanych z  użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych 

Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Administrator, ani podmioty z nim powiązane, nie są  i nie będą 

zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym 

punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej 

licencji z prawem dalszej sublicencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w  

dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w 

szczególności w celu reklamy i promocji. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. 

9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 

Biegu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z 

postanowieo Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do 

wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważnośd. 


