REGULAMIN BIEGU „TROPEM WILCZYM”
w dniu 01.03.2020 r.
I. ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu Tropem Wilczym, zwanej dalej „Biegiem”, jest:
1. „Fundacja Wolność i Demokracja”.
2. Miasto Otwock .
II. CELE
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach
1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP tzw. Żołnierzom Wyklętym.
2. Poszerzenie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
3. Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród Mieszkańców Otwocka.
4. Promocja Miasta Otwocka, jako przyjaznego dla biegaczy.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 01.03.2020 r. w Otwocku. Długość trasy Biegu wynosi 1963 m. Trasa
zostanie wytyczona po duktach leśnych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
2. Biuro Zawodów w dniu imprezy znajdować się będzie w Muzeum Ziemi Otwockiej
(Otwock ul. Narutowicza 2).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym
Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej
informacji na stronie internetowej Organizatora www.otwock.pl. Dokonanie zmian
w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych
dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
4. Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora miejscu.
5. Program minutowy zawodów w dniu 01.03.2020 r.
a) 10:30-11:30 - odbiór pakietów startowych w biurze zawodów
b) 12.00 - start biegu.
IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA
1. Bieg jest symboliczny, nie ma pomiaru czasu i zgłoszenie jest bezpłatne..
2. W przypadku osób, które do dnia biegu nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest
posiadanie deklaracji zgody na udział podpisanej przez rodziców lub prawnych
opiekunów (załącznik).
3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wysłanie zgłoszenia oraz prawidłowo wypełnionej
i przekazanej do Organizatora Deklaracji Uczestnictwa, dostępnej na stronie
www.otwock.pl.

4. Lista uczestników biegu będzie uaktualniana każdego dnia, począwszy od
dnia następnego po dniu rozpoczęcia rejestracji zawodników tj. od 11.02.2020
r.
5. Rejestracja uczestników i przekazanie deklaracji uczestnictwa odbywa się:
a) w formie elektronicznej: zapisy@otwock.pl od 10.02.2020 r. do
24.02.2020r.,
b) w Biurze Zawodów w dniu biegu, od 10:30 do 11.30,
c) osobiście w Urzędzie Miasta Otwocka od 10.02.2020 r. do
24.02.2020 r. (Otwock ul. Armii Krajowej 5, bud. C, pok. 5),
w poniedziałki w godz. 8.00-18.00,
od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
d) w przypadku niedostarczenia deklaracji zgłoszony uczestnik nie będzie mógł
wziąć udziału w biegu.
6. Koszulkę startową można odebrać w Wydziale Promocji i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Otwocka od 25.02.2020 r. (Otwock, ul. Armii
Krajowej 5, bud. C, pok. 5). Zawodnik zobowiązuje się do uczestnictwa w
biegu w koszulce startowej. Termin odbioru koszulek może ulec
zmianie, w zależności od terminu dostarczenia ich przez Organizatora.
7. Limit Uczestników Biegu wynosi 500 osób. W przypadku wyczerpania limitu
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie
rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmienienia limitów
Uczestników i zapisów regulaminu.
8. Uczestnik wyraża zgodę umieszczenia na stronie www.otwock.pl listy
zgłoszeniowej zawodników, przestrzegania Regulaminu, w tym wyrazić zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz.
1000, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także
podmiotom z nim powiązanym, prawo do robienia zdjęć i/lub filmowania, na
cele promocyjne Miasta Otwocka, a także możliwość ich wykorzystania w
Internecie.
9. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec
Uczestników Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu
choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie
oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

