REGULAMIN BIEGU
„Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
w Golubiu-Dobrzyniu
2018
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Organizator:
1. Pomysłodawcą oraz właścicielem wszelkich praw do koncepcji „Tropem Wilczym Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest Fundacja Wolność i Demokracja.
2. Organizatorem lokalnym w Golubiu-Dobrzyniu jest Gimnazjum im. I. Działyńskiego w
Golubiu-Dobrzyniu.
Termin:
1. Bieg odbędzie się 04 marca 2018 r. (niedziela).
Miejsce:
1. Biuro biegu będzie się mieściło w budynku gdzie mieści się siedziba Gimnazjum im. I.
Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Szkolnej 37.
2. Start i meta biegu znajdować się będą na ulicy Szkolnej przy budynku Gimnazjum.
Cel Imprezy:
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w
latach 1944-1963, w obrębie przedwojennych granic Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
4. Promocja Miasta Golubia-Dobrzynia.
5. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
6. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Biuro Biegu:
1. Biuro biegu będzie się mieściło w budynku Gimnazjum im. I. Działyńskiego w GolubiuDobrzyniu przy ulicy Szkolnej 37.
2. Biuro biegu będzie czynne w godzinach od 10.00 do 12.00
Uczestnictwo:
1. Bieg ma charakter półotwarty (część miejsc w biegu jest zarezerwowana dla zaproszonych
uczestników). Maksymalna ilość miejsc w biegu to 130.
2. Kategorie:
a) Bieg mundurowy (kategoria zamknięta - udział biorą uczniowie klas mundurowych z
zaprzyjaźnionych szkół na podstawie zaproszenia).
b) Bieg rodzinny (kategoria otwarta - udział biorą dwie osoby powiązane więzami
rodzinnymi to jest: brat-brat, siostra-siostra, brat-siostra, rodzic-dziecko, dziadekwnuczka, wnuczek, mąż-żona).
c) Bieg otwarty dla pozostałych chętnych bez podziału na kategorie wiekowe
3. W biegu wezmą udział osoby, które poprzez stronę internetową http://gdgimnazjum.pl
zapiszą się do udziału w biegu, lub osobiście zapiszą się w biurze zawodów (tylko w
wypadku kiedy pozostaną wolne miejsca w dniu zawodów). Udział wezmą też osoby
zaproszone przez organizatora specjalnym zaproszeniem.
Rywalizacja sportowa:
1. Biegi we wszystkich kategoriach odbędą się na dystansie 1963 m.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2. Start do biegu poszczególnych kategorii nastąpi w odstępach czasowych określonych przez
organizatora.
Wpisowe:
1. Organizator pobiera wpisowe od uczestników w wysokości 10,00 zł. Wpisowe należy
uiścić do dnia 28 lutego – po otrzymaniu mailowej informacji o zakwalifikowaniu do
udziału w biegu - przelewem na konto Rady Rodziców Gimnazjum im. I. Działyńskiego w
Golubiu-Dobrzyniu 92948900022001000327400001, w tytule przelewu podając imię i
nazwisko osoby zgłaszanej i wpis: „Tropem Wilczym”, lub osobiście w Sekretariacie
Gimnazjum przy ul. Szkolnej 37. Brak odnotowanej wpłaty oznacza rezygnację z udziału w
imprezie i uruchomienie rezerwowej listy uczestników w dniu 01.03.2018.
2. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
 pamiątkową koszulkę
 pamiątkowy medal na mecie biegu
 materiały edukacyjne
 numer startowy z logiem Patrona biegu
Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do biegu następują poprzez stronę internetową Gimnazjum:
http://gdgimnazjum.pl w zakładce Bieg Tropem Wilczym, lub osobiście w dniu 04.03.2018,
w biurze biegu jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc. Liczba miejsc do biegu
jest ograniczona, zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu uczestników.
Trasa
1. Trasa biegu liczy 1963 metry i w całości prowadzi ulicami Golubia-Dobrzynia. Trasa ma
charakter pętli. Start i meta znajdują się przy budynku gdzie mieści się siedziba Gimnazjum
im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu.
2. W miejscu startu biegu nastąpi odprawa techniczna uczestników, podczas której zostaną
oni poinformowani o warunkach bezpieczeństwa na drodze i poruszania się po trasie biegu.
3. Trasa biegu zostanie oznakowana, przy czym zajęty zostanie wyłącznie jeden pas drogi, w
miejscach skrzyżowań dróg czuwać będą służby porządkowe organizatora biegu oraz w
razie potrzeby policja.
Świadczenia dla zawodników
1. Każdy zawodnik, który weźmie udział w biegu i ukończy go otrzyma tzw. pakiet startowy
(koszulka, medal, numer startowy).
2. Pierwszych trzech zawodników z każdej kategorii otrzyma puchary.
3. W biegu nie będzie podziału ze względu na płeć.
4. Każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzyma ciepły posiłek i herbatę.
5. Zawodnicy będą objęci ubezpieczeniem NWW. Bieg będzie zabezpieczony przez służby
medyczne.
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
2. Zapisanie się do biegu i uczestnictwo w nim jest jednoznaczne z deklaracją osoby
zapisującej się, że nie ma ona przeciwskazań medycznych do tego typu wysiłku oraz, że
bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
3. W biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18, osoby poniżej 18 roku życia
wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

