Regulamin biegów dla dzieci, rozgrywanych w ramach
imprezy "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych".
W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowymNarodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". 4 marca 2018 roku
Fundacja Wolność i Demokracja po raz szósty zorganizuje projekt "Tropem
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych".

1. CELE IMPREZY:
o
o
o
o

Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego
działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP
Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
Promocja Nadleśnictwa Babki oraz dzielnicy "Lasek"- południowej części miasta
Luboń.

2. ORGANIZATOR:
o

o

Organizator lokalny: Ronin Running Adam Chudzicki NIP 7772953554,
REGON 364003315, Luboń 62-030 ul. Dojazdowa 24
Kontakt do organizatora: tropemwilczymlubon@gmail.com
Pomysłodawca projektu: Fundacja Wolność i Demokracja
ul. Aleje Jerozolimskie 30/14, Warszawa 00-024

3. MIEJSCE ZAWODÓW:
o
o
o

Zawody odbędą się 4 marca 2018 r. (niedziela) na terenach Nadleśnictwa
Babki w Luboniu (tzw Lasek Majoński)
Starty wszystkich biegów następuje z ulicy Magazynowej w Luboniu
Biegi na 200 i 400m nawierzchnia asfaltowa. Bieg na 1000m nawierzchnia
zmienna (asfalt/cross)

4. HARMONOGRAM, PRZEDZIAŁY WIEKOWE i DYSTANSE:
o
o
o

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW - maksymalnie
80 osób łącznie we wszystkich
kategoriach
Dystans 200 m - dziewczynki i chłopcy w wieku 1-6 lat start godz.13:00
Dystans 400 m - dziewczynki i chłopcy w wieku 7-9 lat start godz. 13:15

o

Dystans 1000 - dziewczynki i chłopcy w wieku 10-14 lat start godz. 13:30
5. WARUNKI UCZESTNICTWA, OPŁATY, PAKIET STARTOWY,:

o
o

o

o

o

o
o
o

o
o

o

Biuro zawodów będzie zlokalizowane na ulicy Magazynowej w Luboniu w
okolicy mostu prowadzącego do firmy LUVENA S.A.
Dzieci, zgłaszają rodzice lub opiekunowie - wypełniając formularz zgłoszeniowy.
Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, z wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym i wniesioną opłatą startową.
W dniu zawodów należy odebrać pakiet startowy w godzinach 12:00 do 13:00.
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia udziału
jego dziecka na własną odpowiedzialność. Podpis jest jednoznaczny z
akceptacją regulaminu.
O przynależności do kategorii wiekowej decyduję rok urodzenia. Biegi
dziewczyn i chłopców na danym dystansie są połączone ale klasyfikacja odbywa
się z zachowaniem podziału na płeć dla pierwszej trójki na mecie.
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów w niedziele 4 marca 2018 r. tj. w dniu biegu w godzinach 12:0013:00
Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zwrotnych mocowanych
w bucie. Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego i chipa.
Warunkiem sklasyfikowania jest samodzielne pokonanie trasy. Dekoracja
nagrodzonych w danym biegu odbędzie się bezpośrednio po jego zakończeniu.
Na dystansie 200m dopuszcza się start rodzica z dzieckiem z zastrzeżeniem że
w takiej sytuacji, na starcie biegu należy się ustawić w drugiej linii
umożliwiając dzieciom startującym bez opieki rodzica rywalizację. Dzieci
startujące razem z rodzicami nie będą nagradzane w klasyfikacji generalnej!!!
Zapisy przyjmowane są na stronie:
www.tropemwilczym.wixsite.com/lubon
Opłata startowa wynosi:
- w okresie od 28 grudnia do 11 lutego - 20 zł
- w okresie od 12 lutego do 27 lutego - 25 zł
Zapisy internetowe trwają od czwartku 28 grudnia 2017 r. godz. 12:00 do
wtorku 27 lutego 2018 r. godz. 23:59.
W przypadku uzyskania 80 opłaconych osób lista startowa zostaje zamknięta.
W przypadku niewyczerpania limitu pakiet startowy można nabyć w dniu biegu
w godzinach funkcjonowania biura zawodów- kwota 30 zł.
W pakiecie startowym uczestnik otrzymuje:
- numer startowy (pamiątkowy bezzwrotny) wraz z agrafkami

- pamiątkową koszulkę z podobizną żołnierza niezłomnego ( bawełnianą)
- odlewany medal na mecie po ukończeniu biegu
- materiały edukacyjne związane z dniem Żołnierzy Wyklętych
- posiłek regeneracyjny po biegu (drożdżówkę)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Odbierając pakiet startowy uczestnik jest zobowiązany do podpisania, a
następnie respektowania regulaminu imprezy
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
Organizator nie zapewnia szatni
W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika zostaje on zdyskwalifikowany
Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie
https://tropemwilczym.wixsite.com/lubon
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów,
wypowiedzi uczestników do celów marketingowych
Protesty należy składać w przeciągu godziny od zakończenia biegu
W zawodach nie mogę brać udziału zawodnicy bądź zawodniczki obywający
karę zawieszenia/dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących
Dane osobowe uczestników biegu, zbierane są przez Organizatora w celu
przeprowadzenia imprezy: Bieg Tropem Wilczym Luboń
Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia
uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci
lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością , a także uczestnictwem w biegu
Uczestnikom zaleca się, jeżeli uznają za konieczne, zakup stosownego
ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej
Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Dyrektorowi
biegu.
Adam Chudzicki
Dyrektor Biegu Tropem Wilczym

