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Regulamin Biegu 

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy wyklętych” VIII edycja 

Sejny, 1 marca 2020 

 

 

I. ORGANIZATORZY 

Organizatorami Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” VIII edycja, Sejny, 1 marca 

2020 r., zwanego dalej „Biegiem”, są Fundacja Wolność i Demokracja oraz Miasto Sejny. 

 

II. CELE BIEGU 

1. Oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym – żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego 

działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Popularyzacja wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. 

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  

4. Upowszechnianie idei biegania jako formy ruchu. 

5. Promocja Miasta Sejny. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się 1 marca 2020 r. na jednym dystansie 1963 metry. 

2.Uczestnicy wykonują dwa okrążenia na wyznaczonej trasie. 

3. Można zakończyć bieg po jednym okrążeniu. Uczestnicy, którzy chcą zakończyć bieg po jednym 

okrążeniu na kilkadziesiąt metrów przed metą przebiegają na prawą stronę ulicy, tak by nie utrudniać 

biegu pozostałym uczestnikom, i sygnalizują zakończenie biegu przez podniesienie ręki.  

4. Bieg nie ma charakteru zawodów, pomiar czasu nie będzie dokonywany. 

5. Biuro Biegu, start i meta będą się znajdować przy ul. J. Piłsudskiego 25, na wysokości budynku 

Ratusza w Sejnach. 

6. Biuro Biegu otwarte będzie w dniu 01.03.2020 od godz. 10.  

7. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
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IV. PROGRAM BIEGU 

godz. 10:00 – 11.30 – zapisy i weryfikacja uczestników w Biurze Biegu 

godz.11.45 – powitanie zebranych uczestników 

godz. 12.00 – start Biegu Tropem Wilczym na dystansie 1963 m 

godz. 12.30 – zakończenie Biegu „Tropem Wilczym” 

 

V. UCZESTNICTWO 

1. Udział w Biegu jest bezpłatny. 

2. Nie ma ograniczeń wiekowych.  

3. Zgłoszenie udziału w Biegu: 

1) w Urzędzie Miasta w Sejnach, ul. Piłsudskiego 25, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00-15.00 

2) w Biurze Biegu w dniu 1 marca 2020 r. – jeśli będą wolne miejsca 

3) uczniowie szkół z terenu powiatu sejneńskiego mogą zgłaszać udział w Biegu w swoich szkołach 

do dnia 20 lutego 2020 r.  

4. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedstawienia oświadczenia i zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w Biegu i przetwarzanie ich danych osobowych.  

5. Osoby pełnoletnie mają obowiązek złożenia deklaracji uczestnictwa w Biegu i zgody na 

przetwarzanie ich danych osobowych.  

6. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu 1 marca 2020 r. w Biurze Biegu.  

Formularze oświadczeń i deklaracji można pobrać na stronie Urzędu Miasta Sejny www.um.sejny.pl, 

pisząc na adres leszek.kedziora@um.sejny.pl lub w Urzędzie Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, pokój nr 

5 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. 

7. Szkoły z terenu powiatu sejneńskiego przekazują zgłoszenia uczniów do dnia 22.02.2018 r. do Urzędu 

Miasta w Sejnach, pok. 5 w godzinach 8.00-15.00. 

8. Organizator gwarantuje pakiety startowe i medale dla 100 uczestników, którzy zgłoszą się w 

pierwszej kolejności. Pozostali uczestnicy otrzymają przypinki. 

9. Weryfikacja uczestników oraz odbiór pakietów startowych nastąpi w dniu 01.03.2020 w godz. 10.00-

11.30, w Biurze Biegu. W celu odbioru pakietu startowego i weryfikacji zgłoszenia należy posiadać ze 

sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. Osoby niepełnoletnie muszą 

posiadać wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodę na udział w Biegu. Osoby 

pełnoletnie składają deklarację uczestnictwa, o ile nie zrobiły tego wcześniej. 

10. Ubezpieczenie. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC.  

http://www.um.sejny.pl/
mailto:leszek.kedziora@um.sejny.pl
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11. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania personelu medycznego w celu udzielenia pomocy 

medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu uczestnika 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Akceptując Regulamin, uczestnik wyraża zgodę na powyższe 

działania.  

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

uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji 

oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju na teren Biegu. 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. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które obowiązują podczas 

Biegu, w szczególności zasad fair play. 

 

VI. DANE OSOBOWE 

Dane osobowe uczestników Biegu przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez nich lub ich 

rodziców / opiekunów prawnych, zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L Nr 119, 

str. 1).  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za 

nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź 

częściowo) zachowują ważność i wykonalność. 

2. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres leszek.kedziora@um.sejny.pl lub 

telefonicznie pod numerem 87 516 20 73 

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygania w sprawach dotyczących Biegu nieobjętych 

Regulaminem. 
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