
                           

Regulamin zawodów: 

TROPEM WILCZYM 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 
Patronat: 

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów 

Cel imprezy: 

Edukacja historyczna lokalnej społeczności. Popularyzacja aktywności ruchowej, wdrażanie zasad kultury 

rywalizacji i kibicowania, promocja zdrowego stylu życia, integracja społeczności lokalnej, promocja Chocianowa. 

Termin i miejsce: 

15 sierpnia 2021r. (niedziela), start biegu godz. 13.00 

Biuro zawodów, czynne od godziny 11.00, Plac Wolności w Chocianowie. 

Organizatorzy: 

Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie 

Instytucje wspierające:  

Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie  

Klub Biegacza „Zdyszaaani” Chocianów 

UKS przy SP Chocianów  

Stowarzyszenie Chocianów 2023 

Imprezy towarzyszące: 

Wystawa sprzętu wojskowego, kącik animacji dla dzieci, dmuchańce, stoiska z zabawkami. 

Program: 

11.00 – 12.30 – zapisy, weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych 

11.30 – Msza Św. 

12.30 – uroczysty apel oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 

13.00 – start Biegu Głównego (1963metry) 

13.05 – start Biegu Dzieci (400metrów) 

13.00 – 18.00 – Piknik z okazji Święta Wojska Polskiego 

Zgłoszenia i opłaty: 

Do biegów można się zgłosić tylko w dniu biegu (15.08.2021) w biurze zawodów (Plac Wolności w Chocianowie) 

w godzinach 11.00 – 12.30. 

Obowiązuje limit uczestników: 100 osób do biegu głównego i 20 osób do biegu dzieci. 

Bieg dzieci przeznaczony jest dla dzieci do lat 9. Zgłoszenia zawodnika nieletniego dokonuje jego opiekun prawny. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Bieg jest nieodpłatny.  

Trasa biegów: Biegi poprowadzone będą drogami gminnymi. Trasa biegu głównego liczyła będzie około 2 km (2 

pętle), Start – Plac Wolności – Ratuszowa – Pileckiego – Rondo –Pileckiego – Ratuszowa – Plac Wolności – Meta. 

Bieg dzieci na dystansie około 400m. przebiegał będzie dookoła Placu Wolności. 

Nagrody: 

Każdy z prawidłowo zapisanych zawodników otrzyma pakiet startowy: koszulka, maseczka, materiały edukacyjne. 

Każdy z zawodników który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. 

Inne postanowienia: 

1. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje strój sportowy. 

2. W zawodach biorą udział wyłącznie zawodnicy wcześniej zgłoszeni. 

3. Wszyscy startujący zawodnicy mają obowiązek wcześniejszego zapoznania się z regulaminem imprezy oraz 

podpisania oświadczenia, że ich stan zdrowia pozwala na udział w biegach, w przypadku nieletnich takie 

oświadczenie wydają rodzice. 

4. Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

5. Zawodnicy biorący udział w biegach zobowiązani są do poruszania się tylko i wyłącznie po wyznaczonej 

przez organizatora trasie biegu. 

6. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz zasad ruchu drogowego. 

7. Wszystkich uczestników i organizatorów obowiązują aktualne zasady sanitarne wydane przez GIS i MZ. 

8. Uczestnicy zawodów nie mogą tworzyć zgromadzeń. 

9. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 



                           
10. Organizatorzy oraz uczestnicy zawodów  mają obowiązek zachować bezpieczny dystans pomiędzy sobą 

(minimum 2 m).  

11. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką lub przyłbicą – w 

przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust 

i nosa obowiązuje w całej przestrzeni publicznej. 

12. Organizator zapewnia płyn do dezynfekcji rąk, którego użycie jest obowiązkowe dla uczestników zawodów. 

13. Organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie biegów. 

14. Organizator zapewnia posiłek dla zawodników po zakończeniu biegów. 

15. Zawodnicy zgłoszeni do zawodów zobowiązują się przestrzegać postanowień w/w regulaminu. 

16. Udział w biegu wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz możliwością doznania kontuzji lub 

innego urazu, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

17. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

18. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 

19. Każdy uczestnik biegów startuje na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkiego rodzaju roszczeń 

odszkodowawczych w stosunku do organizatorów biegu. 

20. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji lub odsunięcia od biegu każdego, kto narusza postanowienia 

regulaminu lub podstawowe zasady kultury rywalizacji sportowej. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania wywiadów, zdjęć i filmów z udziałem zawodników 

oraz ich publikacji bez wypłacania honorariów. 

22. Sprawy nieujęte w w/w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy 

do organizatorów. 

Ochrona danych osobowych: 

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów, wyłonienia 

zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród. 

2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 

oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 

ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1]. 

3. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie, ul. Kościuszki 5, 

59-140 Chocianów. 

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1, w związku z udziałem w biegach obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości i przynależności klubowej, w której 

zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

5. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych/danych osobowych niepełnoletniego uczestnika oraz ich poprawiania oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Dane osobowe uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. 

7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. 

8. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być 

wykorzystane bezpłatnie przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) w celu 

organizacji i promocji imprezy, na co uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika jego rodzic lub 

opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając formularz zgłoszeniowy. 


