REGULAMIN BIEGU

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
Otwock 15.08.2021r.
CELE IMPREZY:
1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 –
1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
3. Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
5. Promocja Miasta Otwocka, jako przyjaznego dla biegaczy.

ORGANIZATOR
1. Organizatorem ogólnopolskim biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja.
2. Organizatorem lokalnym biegu jest Miasto Otwock – Urząd Miasta.
3. Koordynator Lokalny – Magdalena Szczęsna – Wydział Promocji i Spraw Społecznych, Urząd Miasta
Otwocka.
4. Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu.
5. Nadleśnictwo Celestynów.
6. Bractwo Strzelców Kurkowych Lechity im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

TRASA BIEGU
Trasa oznakowana,
o godzinie 11.00 wystartuje Bieg Honorowy na dystansie 1963 m
dodatkowo
• 150 m – dla dzieci do 7 lat
• 300 m – 8 lat – 10 lat

TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 15 sierpnia 2021r. o godzinie 11.00 START i META: Muzeum Ziemi Otwockiej
2. Długość trasy Biegu wynosi 1963 m, dodatkowo dwie trasy dla dzieci 150 m i 300 m.

3. Biuro Zawodów w dniu imprezy znajdować się będzie w okolicach startu/mety i czynne będzie w
godzinach 9:30 – 10:30
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik,
zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie
internetowej Organizatora www.otwock.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje
powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
5. Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora miejscu.
6. Program minutowy zawodów w dniu 15.08.2021 r.
a) 9:30-10:30 - odbiór pakietów startowych w biurze zawodów
b) 11.00 - start biegu

WARUNKI ZGŁOSZENI UCZESTNICTWA:
1. Do startu w biegach dopuszczeni zostaną wszyscy w dobrym stanie zdrowia potwierdzonym
własnym oświadczeniem oraz dowodem tożsamości (nieletni legitymacją szkolną). Osoby nieletnie
obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Biegu
(załącznik)Weryfikacja oświadczeń i dowodów tożsamości nastąpi przy odbiorze numerów
startowych przed biegami.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do
udziału w biegach lub do podpisania oświadczenia o udziale na własną odpowiedzialność
3. Do biegu zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą maila: zapisy@otwock.pl do 10 sierpnia
2021 do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli pakietów startowych (600 sztuk) oraz w Biurze
Zawodów w dniu biegu, od 9:30 do 10.30 (100 sztuk)
4. Bieg jest symboliczny, nie ma pomiaru czasu i zgłoszenie jest bezpłatne.
5. Pakiet startowy można odebrać w Wydziale Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Otwocka
(Otwock, ul. Armii Krajowej 5, bud. C, pok. 5)
6. Termin odbioru pakietów od 4.08.2021 do 13.08.2021 r. do godziny 16:00
7. Zawodnik zobowiązuje się do uczestnictwa w biegu w koszulce startowej.
8. Limit Uczestników Biegu wynosi 700 osób. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega
sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmienienia limitów Uczestników i zapisów regulaminu.
9. Uczestnik wyraża zgodę umieszczenia na stronie www.otwock.pl listy zgłoszeniowej zawodników,
przestrzegania Regulaminu, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r.,
poz.1781, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim
powiązanym, prawo do robienia zdjęć i/lub filmowania, na cele promocyjne Miasta Otwocka, a także
możliwość ich wykorzystania w Internecie.
10. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie
mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z
tego tytułu odpowiedzialności.
11. W przypadku wystąpienia drastycznych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, bieg
odbędzie się w formule koleżeńskiej, w której każdy uczestnik będzie mógł odebrać swój pakiet
startowy wraz z medalem, a następnie samodzielnie w dowolnym czasie pokonać wybrany przez
siebie dystans. Jest opcja iż bieg będzie miał formułę wirtualną.

NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale
koszulki upamiętniające Żołnierzy Wyklętych i materiały promocyjne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
3. Organizator zapewnia toalety.
4. Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe adekwatne do danej
dyscypliny.
5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń służb medycznych, porządkowych, sędziów i
organizatorów.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów.
Wszyscy uczestnicy startujący w biegu robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi
swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu wysiłku
7. Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) podczas
dokonywania zgłoszenia po uprzednim zapoznaniu się ze wszystkim oświadczeniami dostępnymi w
formularzu zapisów

