
REGULAMIN BIEG TROPEM WILCZYM 

w Dynowie 

 

1) CEL I CHARAKTER IMPREZY  

a) Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.  

b) Uczczenie Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych poprzez bieganie.  

 

2) ORGANIZATORZY  

a) Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” – Tel. 886179650 

b) Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  

 

3) TERMIN I MIEJSCE  

 

a) Bieg Tropem Wilczym odbędzie się 3 marca 2019 roku (niedziela) w Dynowie  

b) Bieg odbędzie się na dystansie 1963m  

c) Start nastąpi o godzinie 12:00 z dziedzińca Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie   

d) Biuro zawodów zlokalizowane będzie w holu Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i będzie 

czynne 3 marca 2019 w godzinach 10:00 – 11:45  

 

4) TRASA  

 

a) Trasa biegu wiedzie w całości drogami asfaltowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Dynowa 

 

5) WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

a)Organizator wprowadza limit startujących 170 uczestników – decyduje kolejność wpłat.  

b) Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania 170 numeru startowego. Warunkiem 

startu jest zgłoszenie zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej w kwocie 12 zł.  

c) Organizator na bieg nie wprowadza limitu wieku.  

d) W przypadku osób małoletnich podczas weryfikacji w Biurze Zawodów wymagana jest obecność 

rodzica/opiekuna prawnego.  

e) Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie lub jest zobligowany osobiście złożyć 

podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu  

f) W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.  

g) W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są 

do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.  

h) Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora. 

Zabroniony jest również start ze zwierzętami oraz z kijami do Nordic Walking.  

i) Organizator dopuszcza do startu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub pchające 

wózek inwalidzki.  



j) Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 

odurzających.  

k) Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ze 

względu na warunki zimowe wskazane jest aby każdy uczestnik ubezpieczył się we własnym zakresie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków  

l) Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika  

 

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA  

 

a) Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu Tropem Wilczym przyjmowane są na stronie internetowej 

www.timekeeper.pl/zawody do wyczerpania puli numerów startowych.  

b) Organizator nie będzie prowadził rejestracji na bieg w biurze zawodów w dniu biegu.  

c) Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny oraz opłacenie opłaty 

startowej  

d) Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów wraz z numerami startowymi będzie odbywała się 

w biurze zawodów.  

e) Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są 

świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w biegu Tropem Wilczym w Dynowie 

oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.  

f) Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się 

będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu.  

g) Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i 

dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru. 

h) Opłata startowa w biegu wynosi 12 zł  

i) Opłata startowa nie podlega zwrotowi.  

j) Opłata startowa nie może być przeniesiona na inną edycję biegu lub inną imprezę.  

k) Organizator nie odpowiada za problemy wynikające z błędów i wad strony obsługującej płatności. 

l) Pakiet można odebrać jedynie w biurze zawodów, nie odebranie pakietu w dniu 3 marca skutkować 

będzie utratą pakietu i przekazaniem go do puli Organizatora.  

 

7) Klasyfikacja i nagrody  

 

a) W Biegu Tropem Wilczym w Dynowie prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet 

– dla trójki najlepszych zawodników. 

b) Każdy z zawodników który w regulaminowym czasie ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy 

medal  

c) Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary. 

d) Pomiar czasu ręczny - dla pięciu najlepszych mężczyzn i kobiet. 

  

8) Świadczenia organizatora  

 

a) Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie  

b) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników poza depozytem  

c) W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:  

- Numer startowy + agrafki  



- Materiały informacyjne organizatora 

- Koszulka 

- Pamiątkowy medal na mecie biegu  

d) Trasa biegu będzie oznakowana.  

e) Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy  

f) Każdy zawodnik po zakończeniu biegu otrzyma posiłek regeneracyjny  

 

9) Ochrona danych osobowych  

 

a) Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy Bieg Tropem 

Wilczym w Dynowie przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w 

celu: przeprowadzenia imprezy Bieg Tropem Wilczym w Dynowie przetwarzane:  

a) rejestracji uczestnika,  

b) ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,  

c) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich 

danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez 

komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, 

d) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, 

klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora  

e) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok 

urodzenia w Biurze Zawodów,  

f) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także ewentualnego ustanowienia 

pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu 

startowego,  

g) prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek bez 

ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora  

h) przyznania i wydania nagród,  

i) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,  

j) marketingowym i promocyjnym Organizatora,  

k) Administratorem danych osobowych osób, jest Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”, ul. Kościuszki 

10, 36-065 Dynów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

ust.1 i ust. 2 jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  

 

10) Postanowienia końcowe  

 

a) Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin  

b) Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, 

przypięte w widocznym miejscu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest 

niedopuszczalne i grozi dyskwalifikacją  



c) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których zobowiązany jest poinformować 

przed rozpoczęciem imprezy.  

d) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy.  

e) Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza elektronicznego jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 


