
REGULAMIN 

 

Tropem Wilczym - "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych"  

ZGIERZ – 15.08.2021 r. 

Patronat – Przemysław Staniszewski –  Prezydent miasta Zgierza 

 

I. Organizatorzy 

1. Organizator główny: Fundacja Wolność i Demokracja, 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 

30/14. 

2. Organizator lokalny: Muzeum Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21. 

3. Współorganizatorzy lokalni: 

- Gmina Miasto Zgierz, 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, 

- Stowarzyszenie Przemysława Staniszewskiego.  

 

II. Cele i założenia projektu 

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 

1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP. 

2. Popularyzacja wiedzy oraz podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy 

Wyklętych wśród Polaków. 

3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

III. Termin i miejsce 

1. Bieg odbędzie się dnia 15 sierpnia 2021 roku w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki                 

w Zgierzu. 

2. Bieg zostanie zorganizowany na dwóch dystansach: 1963 m (dystans honorowy) i 5 km (bieg 

główny). 



3. Bieg honorowy na dystansie ok. 1963 m wskazuje na datę śmierci ostatniego żołnierza 

wyklętego Józefa Franczaka „Lalka” (2 okrążenia wokół stawu). 

4. Bieg główny – ok. 6 okrążeń wokół stawu. 

5. Biegi odbędą się bez względu na pogodę 

 

IV. Limit czasu 

1. Limit czasu uzależniony jest od dystansu: 

- 1963 m – 30 minut, 

- 5 km – 60 minut. 

2. Uczestnicy, którzy nie ukończą Biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do 

przerwania biegu i zejścia z trasy. 

3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne 

ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego. 

 

V. Uczestnictwo 

1. Uczestnikiem Biegu może być każda osoba bez względu na wiek. 

2. Organizator zobowiązuje Uczestnika Biegu do złożenia oświadczenia związanego ze stanem 

zdrowia pozwalającym na udział w zawodach. Oświadczenie zawodnika stanowi załącznik do 

regulaminu i będzie znajdować się do pobrania na stronie internetowej organizatora. 

3. Uczestnik  rejestrując się do udziału w Biegu oświadcza, że nie ma żadnych problemów 

zdrowotnych i w pełni świadomie bierze odpowiedzialność za siebie. 

4. Organizator wprowadza następujące limity uczestników (organizator zastrzega sobie prawo 

do ich zmiany): 

- bieg na dystansie 1963 metrów – 70 osób, 

- bieg na dystansie 5 kilometrów – 70 osób. 

5. Wybór dystansu następuje w momencie wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Nie ma 

możliwości startu na innym dystansie niż zadeklarowany lub zmiany dystansu po dokonaniu opłaty 

startowej. Bieg odbędzie się zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu Biegu (15.08.2021 r.). 

6. Wszyscy uczestnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

Weryfikacji można dokonać na podstawie dokumentu tożsamości. 



7. Osoby  niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” 

podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu 

zawodów. 

8. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer 

startowy, bezzwrotny chip do pomiaru czasu, pamiątkową koszulkę, torbę, materiały promocyjne                     

i pamiątkowy medal. Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. 

Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Pula koszulek            w danym 

rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas. Organizator 

nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze oraz wzorze. 

9. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w 

terminie późniejszym. 

10. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej 

części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania 

Biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą 

dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do 

pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją). 

11. Organizator zapewnia opiekę i obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania 

Biegu. 

12. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub 

uczestnictwem w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

13. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne dodatkowe 

ubezpieczenie.   

14. Inne ograniczenia dotyczące Biegu:  

- ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, 

wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegających ze zwierzętami, 

- zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 

Uczestników, 

- na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, 

jakiegokolwiek rodzaju napojów alkoholowych, 

- Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji 

zarówno przed, jak i w trakcie Biegu, 

- Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób,                  u 

których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, 

nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 



15. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego 

stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu albo w trakcie jego trwania 

naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. 

16. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich 

zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play. 

 

VI. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia  przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie 

internetowej https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=608 

2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie 

prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty 

startowej oraz zostanie wypełnione  i podpisane Oświadczenie o stanie zdrowia, wskazane w pkt. V.2 

Regulaminu. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w Biegu. 

3. Dokonanie rejestracji elektronicznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Zgłoszenia on-line zostaną zamknięte w dniu 10 sierpnia br. lub z momentem wyczerpania 

puli pakietów startowych. Po zamknięciu zgłoszeń on-line, zapisanie się do Biegu będzie możliwe 

wyłącznie osobiście w siedzibie Organizatora lub w Biurze Zawodów, pod warunkiem dostępności 

numerów startowych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku 

wyczerpania limitów uczestników wskazanych w pkt. V.4. 

6. Opłatę za udział w Biegu należy wnieść podczas rejestracji na platformie tpay.com.                            

W przeciwnym razie rejestracja zostanie anulowana. 

 

VII. Opłaty 

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty pakietu startowego w wysokości 40 zł. 

2. W przypadku chęci startu na kilku dystansach, zawodnik zobowiązany jest wnieść ww. opłatę 

za pakiet startowy za każdy dystans. 

3. Opłaty za pakiet startowy należy dokonać on-line (z profilu rejestracyjnego). 

4. Uczestnik dokonujący płatności za pośrednictwem Strony internetowej zobowiązany jest we 

własnym zakresie zapewnić posiadanie stabilnego łącza internetowego oraz odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa komputera, za pomocą którego dokonuje płatności. Organizator nie odpowiada za 

problemy i straty wynikłe z niedotrzymania tych warunków przez Uczestnika, a szczególnie za 

przechwycenie przez szkodliwe oprogramowanie numerów i danych kart płatniczych, w tym kart 

kredytowych oraz kodów dostępu do internetowych kont bankowych. Wszelkie reklamacje i skargi 



dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się 

z Organizatorem. Odpowiednie dane kontaktowe udostępnione są na Stronie internetowej. 

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego Uczestnika. 

 

VIII. Klasyfikacje i wyniki 

1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. 

2. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału 

startera). 

3. Nieoficjalne wyniki Biegu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

bezpośrednio po Biegu. 

4. Pisemne   protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dn. 19 sierpnia br. do godz. 15:45 

w siedzibie Organizatora. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne 

wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 20 września 2021 roku. 

5. Organizator przewiduje nagrody za 1 miejsce w każdym biegu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

 

IX Polityka  prywatności i ochrona danych osobowych 

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników biegu uregulowanego niniejszym 

Regulaminem jest Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21, 95-100 Zgierz 

2. W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO, w tym w celu odwołania zgody 

należy skontaktować się z Administratorem pisząc na adres podany powyżej. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia biegu. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów określonych 

przez organizatora. Odmowa podania danych uniemożliwi zakwalifikowanie Pani/Pana do udziału w 

biegu. 

5. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku dochodzeniem/obroną roszczeń na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.  



7. Przysługuje   Pani/u   także      prawo   do   złożenia   oświadczenia   o   cofnięciu   każdej 

wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu  na  zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Pani /a  dane  osobowe  będą przetwarzane  przez  okres  nie  dłuższy  niż przez  czas 

potrzeby do rozstrzygnięcia zawodów i publikacji wyników   w  celach  związanych  z  dochodzeniem  

lub  obroną przed  roszczeniami  do  czasu przedawnienia tych roszczeń. 

9. .Pani/a dane mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie 

przepisów prawa. W związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z usług 

innych podmiotów, będą także przekazywane : CHRONOTEX Wojciech Mielniczek ul.Ogrodowa 97, 

32-700 Bochnia NIP: 868-127-50-43 REGON: 360683721. 

10. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych  

11. Pani/a  dane  nie  będą przetwarzane  w  sposób    zautomatyzowany. 

12. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) 

 

X Postanowienia końcowe 

1. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez 

ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się 

poruszania się po trasie Biegu na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegu ze 

zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla 

innych Uczestników (np. kije trekkingowe lub Nordic Walking). Na miejscu Biegu zabrania się 

wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych 

jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej 

środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do 

odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub 

posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych 

jakiegokolwiek rodzaju. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy Organizatora (rowery, 

motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora. 

2. W czasie trwania Biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez 

osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez 

Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego 

stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się 

przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w 

szczególności zasad fair play. 

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 

5. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu. 



6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 

paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy 

medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik 

startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko oraz nie może wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, 

mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie 

Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty 

Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się 

z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie 

na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. 

Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów 

adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek 

osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, 

stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału 

Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych rażącym zaniedbaniem ze strony 

Organizatora.  

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie imprezy. 

8. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne 

z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego 

Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z 

prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione 

przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, 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. Administrator zastrzega sobie również, a także swoim 

agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie 

wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 

Uczestników oraz zawierających ich wizerunek. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania 

mogą być bezpłatnie umieszczane 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 Administratora i 

podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, 

modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji 

biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Administrator ani podmioty z nim powiązane, nie 

są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w 



niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, 

nieograniczonej licencji z prawem dalszej sublicencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów 

Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego 

Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania bez podania 

powodów. 

11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi Biegu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli 

którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub 

niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) 

zachowują ważność. 

12. Wszelkie reklamacje dotyczące procesu rejestracji należy zgłaszać mailowo na adres 

muzeum@miasto.zgierz.pl z tytułem „Bieg Tropem Wilczym – Reklamacja”. 

13. Reklamacje należy zgłaszać do 12 sierpnia 2021. 

14. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych. 


