REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”
Sokołów Młp.– 16 maja 2021 r.

1. ORGANIZATORZY
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp., tel. 177729053
mgoksir@sokolow-mlp.pl
WSPÓŁPRACA
Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim
ul. Pileckich 5, 36-050 Sokołów Małopolski
dyrektor_kp@op.pl
ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:
Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Jerozolimskie 30/14
00-024 Warszawa
tel: +48 22 6288505

2. CEL IMPREZY
Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.

3. TERMIN, MIEJSCE
16 maja 2021, godz. 12.00,
Parking obok Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. – ul. Pileckich 5.

4. TRASA, DYSTANS
Trasa na dystansie 1963 m
Nawierzchnia asfaltowa, trasa będzie oznakowana i zabezpieczona. Bieg ma charakter honorowy, więc nie
prowadzimy pomiaru czasu, ani innej formy kwalifikacyjnej zawodników.
Pakiety startowe będą wydawane od godziny 11.20.
5. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów, toalety będą znajdowały się w budynku Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. – ul. Pileckich 5.

6. UCZESTNICTWO
Pierwszeństwo - do prawa startu w Biegu - mają wszyscy mieszkańcy Gminy Sokołów Młp., którzy dokonają
zgłoszenia w formie elektronicznej do czasu wyczerpania limitu miejsc startowych. Osoby poniżej 18 roku

życia mogą startować w Biegu za okazaniem pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego (wg zamieszczonego
wzoru).
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie własnoręczny podpis na oświadczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych
osobowych.
Zawodnicy startują w Biegu na własną odpowiedzialność.
Limit uczestników Biegu, którzy otrzymają pełny pakiety startowy wynosi 100 osób.
Osoby zapisane, które nie zmieściły się w przyznanym limicie pełnych pakietów (spoza zapisanej setki) otrzymają
mini pakiet niespodziankę za ukończenie Biegu.

7. ZGŁOSZENIA
- Zapisy do Biegu odbywają się przy pomocy e-formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
www.mgoksir-sokolow.pl
- Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
- Zapisy elektroniczne trwają do 11 maja 2021 r. Po tym terminie możliwa będzie rejestracja wyłącznie w dniu
zawodów, pod warunkiem, że organizator wcześniej nie zamknie listy startowej.
Prosimy o rozwagę przy zapisach, ponieważ w przypadku rezygnacji/nie wstawieniu się w dniu Biegu pakiet
startowy może nie zostać wykorzystany.

8. ZASADY FINANSOWANIA
Zawodnicy startują na własny koszt.
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
W ramach pełnego pakietu startowego organizator zapewnia:
– koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych
– w ramach możliwości medal oraz drobne gadżety
– napój i posiłek na mecie Biegu

11. UWAGI KOŃCOWE
-Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
- Biorąc udział w Biegu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-formularzu
zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzonej Biegu zgodnie z ustawą z dnia 29.05.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. I. z 2002 Nr 101, poz. 926 z póź.zm) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia
wydarzenia oraz w celu promocji całego przedsięwzięcia. Wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku podczas
Biegu oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej, czasopiśmie Kurier Sokołowski oraz profilu Facebook MGOKSiR w Sokołowie Młp. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. I. z 2002 Nr 101, poz. 926 z póź.zm) w celach promocyjnych przedsięwzięcie.
- Uczestnik Biegu oświadcza, iż jest świadomy zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 i wobec potencjalnego
zagrożenia zarażeniem się wirusem nie wnosi przeciwko Organizatorowi żadnych roszczeń.
-Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
-Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.

-Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich, uczestnik Biegu bierze udział na własna odpowiedzialność.
-Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
-Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
-Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
-Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU

Uczestniczę w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym (w Sokołowie Małopolski, 16 maja
2021 r.) świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy/a, iż mój udział w Biegu
może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia oraz potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego COVID19. Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w Biegu. Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatora Biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia (w tym zarażenia COVID-19) lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w Biegu. Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z Biegiem
rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić
żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia
przed sądami. Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów Biegu do celów promujących wydarzenie. Oświadczam
równocześnie, że nie mam żadnych przeciwskazań zdrowotnych, które nie pozwalałyby mi brać udział
w Biegu.
…………………………….
Data, podpis

OŚWIADCZENIE DLA NIELETNIEGO UCZESTNIKA BIEGU
…………………………….
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………………..
(miejscowość, data)

……………………………..
…………………………….
(adres zamieszkania)
Jako przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) nieletniego ………………………………. (imię
nazwisko) oświadczam, że jest ono zdolne pod wszystkimi względami do udziału w Biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym organizowanym w Sokołowie Małopolskim dnia
16 maja 2021 r. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z zapisami regulaminu i je akceptuję. Wyrażam zgodę
na czynny udział mojego dziecka w w/w Biegu i świadomy(a) czyhających zagrożeń dla zdrowiu (w tym
potencjalnym zarażenia COVID-19) lub życiu ponoszę za nie pełną odpowiedzialność. Jednocześnie
zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Organizatora Biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby
odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień,
utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z uczestnictwem mojego dziecka w Biegu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zawodów w celach
rekrutacyjnych zawodników do Biegu.
Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moim dzieckiem, a także wyniki mogły być
wykorzystane w celach promocyjnych Biegu.
………………………..
(podpis)

