
Regulamin 

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

03.03.2019 rok, Maków Mazowiecki. 
 

I. Cel Imprezy 

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w 

latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.  

2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.  

3. Podtrzymywanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków. 

4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.  

5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  

6. Promocja miasta Maków Mazowiecki oraz powiatu makowskiego.  

7. Integracja środowiska lokalnego.  

 

II. Organizatorzy 

1. Fundacja Wolność i Demokracja  

2. Klub Sportowy Maków Biega 

3. Fundacja Kocham Maków 

 

III. Partnerzy 

1. Urząd Miasta Maków Mazowiecki  

2. Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim  

3. Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej  

 

IV. Termin, miejsce, dystanse 

1. Impreza odbędzie się 03.03.2019 r. w Makowie Mazowieckim, ul. Armii Krajowej.  

Bieg dla przedszkolaków – 100 m, start: godzina 11:00.  

Bieg dla klas I – III Szkoły Podstawowe – 300 m, start: godzina 11.15.  

Bieg dla klas IV – VI Szkoły Podstawowe – 600 m, start: godzina 11.30.  

Bieg główny – start 12:00, dystans 1963 m (odwołanie do roku w którym zginął ostatni 

Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek)  

Bieg na dystansie 5 km – start: godzina 12:30. 

2. Biegom towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenie nawiązujące do historii Żołnierzy 

Wyklętych. 

 

V. Rozpoczęcie imprezy, trasy biegów 

1. Start i meta biegów zlokalizowane będą przy ulicy Armii krajowej 7 w Makowie 

Mazowieckim (w pobliżu sklepu MILA).  

2. Trasa biegu głównego (1963 m i biegu na 5km) wiodła będzie wzdłuż ulicy Armii Krajowej 

w Makowie Mazowieckim 1963m. Nawierzchnia – w 100 % asfaltowa. 

 



 

VI. Zapisy 

1. Zapisy elektroniczne poprzez stronę: http://chronotex.pl 

2. W dniu zawodów w biurze zawodów 

Biuro zawodów – na ulicy Armii Krajowej (za sklepem Mila – dawny Polo Market) będzie 

czynne w dniu 04.03.2018 r. w godz. 9:00 – 11:00. 

 

VII. Wpisowe 

1. Bieg główny 1963 m i bieg na 5 km  

25 zł – przelew na konto do dnia 23.02.2018 r. b. Po 23.02.2018 r. i w dniu zawodów 40 zł – 

płatne w biurze zawodów.  

2. Bieg dla dzieci – bezpłatnie  

3. Przy wpłatach na konto prosimy w tytule podać: imię, nazwisko, rok urodzenia i adnotację 

„wpisowe BPŻW” 

 

Dane do opłaty: 

BANK PEKAO S.A. 

NUMER KONTA:  

72 1240 5325 1111 0010 6166 5960 

KLUB SPORTOWY MAKÓW BIEGA 

UL. KOPERNIKA 11/32 

06-200 MAKÓW MAZOWIECKI 

 

VIII. Warunki uczestnictwa: 

1. W biegu na dystansie 1963 m mogą wziąć udział osoby, które w dniu biegu mają 

ukończone minimum 12 lat;  

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda opiekuna (do 

wypełnienia w biurze zawodów lub przesłana na maila na wskazany adres elektroniczny). 

3. Obowiązuje limit czasowy na pokonanie trasy, który wynosi 60 minut. 

 

IX. Kategorie: 

1. Open kobiet i mężczyzn – dla biegu głównego na 1963 m i na 5 km 

 

X. Nagrody 

1. Puchary dla pierwszych trzech miejsc w danej kategorii  

2. Pamiątkowe okolicznościowe koszulki i medale dla uczestników biegu. Pierwszeństwo 

otrzymania pakietów startowych mają osoby, które opłacą start w biegach głównych.   

3. Medale dla pierwszych trzech miejsc w biegach dla dzieci.  

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym 

Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 



Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): 

a) administratorem Twoich danych osobowych jest Klub Sportowy Maków Biega z siedzibą w 

Makowie Mazowieckim. 

b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej "Bieg 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”" na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, 

c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również 

wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną 

zgodę, 

d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników 

wywiadów, robienia zdjęć 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 możliwość ich wykorzystania w internecie lub w 

transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do 

ich modyfikowania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników 

oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego 

rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na 

wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, 

gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być 

wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów 

komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim 

powiązanych. 

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z 

użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. 

5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia 

jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. 

 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.  

2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę i panujące warunki atmosferyczne,  

3. Organizator zapewnia na czas imprezy (od godz.11.00) opiekę medyczną,  

4. Najbliższy szpital: Maków Mazowiecki ul. Witosa 2 tel. 297142400,  

5. Limit zawodników jest ograniczony w związku z limitem pakietów startowych 

zadeklarowanych przez organizatora głównego, czyli Fundację Wolność i Demokracja – limit 



osób startujących łącznie we wszystkich kategoriach to 100 osób. Limity dotyczą osób 

opłaconych, które będą miały pierwszeństwo startu. 

6. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w rozmiarze, w jakim Uczestnik chciałby ją 

otrzymać. Decyduje kolejność odebrania pakietu w dniu zawodów, w biurze zawodów. 

7. W przypadku przekroczenia limitu 100 osób – organizator nie zapewnia pamiątkowego 

medalu i koszulki.  

8. Organizator zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenie OC i NNW.   

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy 

startują na własną odpowiedzialność. 

10. Ze względu na charakter trasy i panujące warunki atmosferyczne – uczestnicy biegu 

zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu,  

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego 

zawodów,  

12. Z ramienia organizatora odpowiedzialnym za przebieg imprezy są: 

Klub Sportowy Maków Biega – Grzegorz Łuniewski tel. 663 538 776, e-mail: 

grzegorzluniewski@teatrmantra.pl , Andrzej Tartanus tel. 606 806 678, e-mail: 

a.tartanus@wp.pl  oraz Fundacja Kocham Maków – Bartosz Packo, tel. 509 333 522, e-mail: 

fundacja@kochammakow.pl 

mailto:grzegorzluniewski@teatrmantra.pl

