Regulamin
VI Biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych
„TROPEM WILCZYM” w Łodzi
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. VI Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Łodzi (zwany dalej Biegiem)
organizowany jest przez Stowarzyszenie Kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego. Bieg
organizowany jest we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja (organizator ogólnopolski
Biegu) oraz Miejską Areną Kultury i Sportu Sp. z o.o.
2. Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
3. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.
§ 2. CELE
1. Upamiętnienie pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja miasta Łodzi.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
§ 3. TERMIN, MIEJSCE I GODZINA STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 4 marca 2018 r., start i meta zlokalizowane będą w Łodzi, przy
Miejskiej Arenie Kultury i Sportu sp. z o.o. (ul. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź.)
2. Trasa biegu poprowadzona jest po parku im. J. Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). Trasa
przebiegać będzie alejkami parkowymi o nawierzchni asfaltowej
3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie:
a) Bieg Towarzyszący – 1963 m (dla osób zaproszonych przez organizatora)
b) Bieg główny – 5 km Trasa nie jest atestowana.
4. Start biegu nastąpi o godzinie:
a) Bieg towarzyszący: 11:00
b) Bieg główny: 12:00
5. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr.

6. Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną
zabezpieczone przez wolontariuszy.
7. Trasa biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.
§ 4. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Łączna liczba uczestników w biegu głównym ograniczona jest do 570 osób, zaś w biegu
towarzyszącym do 50 osób.
2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu głównym wynosi 2 godziny.
3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie i mecie.
5.Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów mocowanych w numerach startowych.
6. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas
netto.
§ 5. UCZESTNICTWO W BIEGU
1. W biegu głównym startować mogą wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu 4 marca 2018
roku ukończą 16 lat. W biegu towarzyszącym dopuszcza się start osób młodszych za pisemną
zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2. W dniu biegu zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów w godzinach:
a) Bieg Towarzyszący – 9:00-10:45;
b) Bieg główny – 9:00-11:15.
Biuro Zawodów mieścić się będzie na Stadionie Miejskim przy al. Unii 2. Dyrektor Biegu może
postanowić o otwarciu biura zawodów także w dniach poprzedzających Bieg.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz
złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu albo przedstawienie
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
4. Podczas biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części
koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą
dyskwalifikacji.
5. Brak numeru wraz z umocowanym do niego chipem równoznaczny będzie z
dyskwalifikacją zawodnika.
6. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb Biegu oraz na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika
Biegu – w związku z udziałem w Biegu.

§ 6. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia udziału w biegu dokonywane są na stronie internetowej organizatora za pomocą
formularza zgłoszeniowego – do dnia 28 lutego 2018 roku.
2. Po dniu 28 lutego 2018 r. możliwe są zgłoszenia bezpośrednio u organizatora, w
szczególności w biurze zawodów.
3. Za zgłoszenie do biegu uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem
strony internetowej organizatora lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego w biurze
zawodów i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia dokonane przez internet zostaną podpisane
przez zawodników najpóźniej przy weryfikacji w biurze zawodów.
4. Ustala się limit uczestników w biegu głównym na 570 osób. W przypadku przekroczenia
limitu decydująca będzie data zaksięgowania opłaty startowej, a przypadki sporne będą
rozstrzygane przez losowanie przeprowadzone przez Organizatora Biegu.
5. Zapisy do Biegu Towarzyszącego odbędą się w dniu imprezy w biurze zawodów. W biegu
wezmą udział wyłącznie osoby zaproszone przez Organizatora (dzieci z domów dziecka,
przedstawiciele sekcji sportowych Łódzkiego Klubu Sportowego). – szczegółowe informacje
określa regulamin biegu towarzyszącego, który pojawi się nie później jak 30 dni przed imprezą.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie
przekroczenia limitu ilości zgłoszonych uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu
mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
§ 7. OPŁATY
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wniesienie opłaty startowej. Z opłaty startowej
zwolnieni są uczestnicy biegu towarzyszącego oraz osoby z rocznika 1944 r. i starsze.
2. Wysokość opłaty startowej do dnia 20 lutego 2018 r. wynosi 35,- zł. Po dniu 20 lutego 2018
r. wysokość opłaty startowej wynosi 50,- zł. O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty
na konto organizatora, a nie data zapisania się do biegu.
3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku
przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest
zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z
terminem, w jakim dokonywał swojej pierwszej wpłaty.
4.Zapisy i opłaty za pośrednictwem internetu dokonywane są według zasad następujących:
1) opłata startowa wnoszona jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay

2) po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy
dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie
„zapisy.inessport.pl” – zakładka „moje konto – płatności”.
3) opłata startowa następuje online jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
4) organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i
pocztowych.
5) na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
6) za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora.
5. W dniach 1-4 marca 2018 r. opłata startowa może być wnoszona jedynie do kasy
organizatora.
6. Zawodnicy, którzy do dnia 1 marca 2018 r. nie zostaną umieszczeni na liście zapisanych do
biegu, zobowiązani są do przedstawienia potwierdzenia wpłaty przy weryfikacji w biurze
zawodów. Dowodem wniesienia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego; organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz
przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty, banku lub uczestnika.
7. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na innego zawodnika.
8. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba
odbierająca powinna posiadać ze sobą upoważnienie od uczestnika imprezy. Wzór
upoważnienia Organizator umieści na stronie biegu.
§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest
Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z
udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem

urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany
lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.
§ 9. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1.Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a) klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet – pierwsze 3 miejsca.
2. Organizator dopuszcza możliwość wręczenia pucharów i nagród w innych kategoriach o
czym poinformuje zawodników za pośrednictwem strony organizatora lub w drodze
wiadomości e-mail.
3. Zawodnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Uczestnicy w
pakietach startowych otrzymują również pamiątkowe koszulki.
4. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymują puchary.
Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych, także w formie losowania wśród
uczestników, którzy ukończyli bieg.
5. Uroczyste wręczenie pucharów i nagród nastąpi w dniu biegu ok. godziny 13.00. Szczegóły
zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
2. Organizator zapewnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw
nieszczęśliwych wypadków.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe (tj. powyżej 200 zł) pozostawione w
depozycie.
4. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien
bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze
zawodów.
5. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do
przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych,
informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających
uczestników biegu.
7. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań
poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg .
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
Dyrektor Biegu – Mariusz Przybyła
biegtropemwilczym@gmail.com

