
   „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” - VI Edycja

                           Komunikat organizacyjny

I. Cel Imprezy
Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach
1944 -1963.
Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych.
Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

II. Pomysłodawca
Fundacja Wolność i Demokracja

III. Organizatorzy
Miasto Namysłów
Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Grupa Rekonstrukcyjna  „OKA”

IV. Termin i miejsce
4.03.2018 r., godz. 12:00
Błonia Namysłowskie
Dystans 1963 m.

V. Program imprezy
             9.30-11.30 – przyjmowanie zgłoszeń do biegów w Biurze Zawodów i odbiór pakietów
            12.00          – Start – Błonia Namysłowskie

12.20        – Dekoracje i oficjalne zakończenie imprezy – Błonia Namysłowskie

VI. Warunki uczestnictwa
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które:
- posiadają aktualne badania lekarskie (lub złożą podpis pod oświadczeniem o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w biegu i starcie na własną odpowiedzialność –
dotyczy osób pełnoletnich)
- wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i 
rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
- osoby niepełnoletnie muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów,
zezwalającą na start w imprezie.

VII. Zgłoszenia
Zgłoszenie elektroniczne do dnia 23.02.2018 roku lub do chwili wyczerpania limitu pakietów
startowych (80 szt.) pod adresem www.marketing@nosirnamyslow.pl . Pakiety startowe na czas 
imprezy przydzielane będą według kolejności zgłoszeń. Pobranie pakietu startowego jest 
równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb wewnętrznych, a także na wykorzystania wizerunku w materiałach 
informacyjnych i reklamowych organizatora i Fundacji.



VIII. Organizacja biegu
Organizator zapewnia:
      -     szatnie /namioty/ na terenie Błonia Namysłowskie

 zabezpieczenie medyczne
 ciepły poczęstunek

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Bieg ma charakter rekreacyjno-sportowy
bez prowadzonej klasyfikacji końcowej.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora

IX. Nagrody i upominki:
– 80 uczestników zgłoszonych i zweryfikowanych na starcie otrzyma pakiety startowe
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona do 80 szt.
W skład pakietu wchodzą: koszulka, medal, materiały promocyjne.
Uczestnicy którzy otrzymali pakiety startują w koszulkach okolicznościowych Biegu.

X. Uwagi końcowe
- Organizator zapewnia ubezpieczenie OC i NNW wszystkich uczestników biegu.
- Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie biegu.
- Za zagubione i pozostawione rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
- Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie
dodatkowych postanowień.


