
REGULAMIN IMPREZY 

Bieg „Tropem Wilczym” 

Kożuchów 16maja 2021 r. 

CEL  IMPREZY: 

-Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

-Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

-Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski. 

-Promocja Miasta Kożuchowa  jako przyjaznego dla biegaczy. 

ORGANIZATORZY:  

–Klub Motorowy Auto-Moto Kożuchów– kontakt 514 200 271; 570 084 200 

   

–  organizator i koordynator akcji ogólnopolskiej :                                                                                                 

Fundacja Wolność i Demokracja                                                                                                                                          

Al. Jerozolimskie 30/14 

00-024 Warszawa 

tel: +48 22 6288505 

TERMIN I MIEJSCE : 16 maja 2021r. ( tj. Niedziela) start biegu godzina 13:30; biuro zawodów czynne 

od 11:30 przy baszcie Krośnieńskiej 

Kożuchów - okolice Rynku (2km) + ulice: Garbarska, Zygmuntowska i droga polna za stadionem (ok. 

4km)  

TRASA: 

1.Bieg na symbolicznym dystansie ok. 2km (okolice Rynku) 

2. Bieg na dystansie  ok. 6 km (Rynek 2km +wyżej wymienione 4km) 

Start i meta: Baszta Krośnieńska 

Trasa 1:Ulice,Spacerowa,1 Maja, Obywatelska, Limanowskiego, Głogowska, Daszyńskiego, Legnicka, 

Mickiewicza, Klasztorna, Rynek,  : Kościelna, Zielonogórska do baszty. 



Trasa 2: Ulice,Spacerowa,1 Maja, Obywatelska, Limanowskiego, Głogowska, Daszyńskiego, Legnicka, 

Mickiewicza, Klasztorna, Rynek,  : Kościelna, Zielonogórska, Garbarska, droga polna wzdłuż stadionu, 

Zygmuntowska, Garbarska, Zielonogórska do baszty. 

Trasa będzie zabezpieczona i oznakowana 

Zawodników obowiązuje limit 60 min. Po upływie limitu czasu zawodnik zobowiązany jest do zejścia z 

trasy biegu. 

Klasyfikacja będzie przeprowadzona w kategorii kobiet i mężczyzn na obu dystansach bez podziału na 

kategorie wiekowe. Przewidziane nagrody za zajęcie miejsc  I-III  

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 16 roku życia, wymagane jest posiadanie 

pozwolenia na udział w zawodach podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów: 

„Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach 

rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na 

udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy 

złożyć w dniu 16 maja 2021r. w Biurze Zawodów. 

Limit Uczestników Biegu wynosi  165 osób na obu dystansach. W przypadku wyczerpania limitu 

numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji. 

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości 

celem weryfikacji danych osobowych. 

Zawodnicy starują w biegu na własną odpowiedzialność. 

Zgłoszenie swojego uczestnictwa jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla  potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w 

materiałach informacyjnych i reklamowych. 

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

odurzających. 

ZASADY FINANSOWANIA 

Zawodnicy startują na własny koszt. 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy . 

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

 - zapisy do biegu odbywać się będą przy pomocy elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub 
osobiście 16 maja 2021r. w biurze zawodów, 
- zgłoszenia on-line, oraz opłata startowa, będą przyjmowane do dn. 12 maja 2021 roku lub 
wcześniejszego wyczerpania limitu uczestników, 
- w przypadku gdy do 12 maja 2021roku nie zostanie osiągnięty limit zgłoszeń, możliwe będzie 

zapisanie się osobiście w biurze zawodów w dniu biegu, 



- wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

- za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty 

startowej, 

- osoby, które w ciągu tygodnia (3 dni) od zgłoszenia nie dokonają opłaty startowej, 

zostaną wykreślone z listy zapisanych na bieg. 

- opłata startowa za udział w biegu „Tropem Wilczym” wynosi  40 zł.  

Konto: Auto-Moto Kożuchów BZ WBK 37 1090 2112 0000 0001 2109 3600  w tytule wpłaty: Tropem 

Wilczym  ( imię i nazwisko uczestnika, jeżeli opłata jest z innego konta) 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje: 

- numer startowy                                                                                                                                                 

- pamiątkową koszulkę 

- pamiątkowy medal na mecie biegu 

- ciepły posiłek 

Podczas odbioru pakietu startowego dnia 16 maja 2021. zawodnicy muszą posiadać dokument ze 
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych 

Adres internetowy formularza zgłoszeniowego: http://super-sport.com.pl/ 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:                                                                                                                             – 

- zawody odbędą się bez względu na pogodę, 

– każdy zawodnik otrzyma numer startowy, 

– każdego zawodnika obowiązuje ubiór sportowy i obuwie sportowe, adekwatne do danej dyscypliny, 

–  wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin, 

 – organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu, 

– organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy, 

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

 

 

 



Oświadczenie uczestnika biegu 

Uczestniczę w biegu Tropem Wilczym świadomy zagrożeń z tego wynikających i na własne ryzyko. 

Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z 

moim uczestnictwem w biegu. 

Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności  organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, 

urzędników, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód 

związanych  z moim uczestnictwem w biegu. 

Zgadzam się na filmowanie i  fotografowanie mnie oraz wykorzystanie tych materiałów obecnie i w 

przyszłości przez organizatora biegu. 

INFORMACJE DODATKOWE:  

Możliwość przebrania  i skorzystania z toalety na Targowisku Miejskim.  

Możliwość zaparkowania pojazdu na parkingu przy ul. Kolorowej (od strony wejścia na targowisko).  

Podczas imprezy będą obowiązywały zasady zachowania reżimu sanitarnego – prosimy o 

zastosowanie się do nich.  

 

 


