
                              Regulamin
                                 Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

04.03.2018 – Namysłów – Błonia Namysłowskie – godz. 12.00 – 1963 m

I.CEL

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy 
Namysłów, 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
3. Promocja gminy Namysłów, 
4. Upamiętnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych.  
5. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom gminy Namysłów historii niepodległości i 

postaw patriotycznych. 

II. ORGANIZATOR
Miasto Namysłów

Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Grupa Rekonstrukcyjna „OKA”

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Janusz Klimaszewski tel: 602 808 335

Komandor biegu: Stanisław  Zimoch
Zapisy elektroniczne: e-mail” marketing@nosirnamyslow.pl
Strona internetowa biegu: www.tropemwilczym.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się dnia 04.03.2018
– Bieg symboliczny na 1963 m start o godzinie 12:00

2. Start i meta oraz biuro imprezy  znajduje się na Błoniach Namysłowskich.  
3. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 9:30 do 11.30 

V.  IMPREZY  TOWARZYSZĄCE

       1. Pokaz grupy rekonstrukcyjnej „Oka”

       2. Występ zespołu „Retrospekcja”

VI. TRASA BIEGU

1.  Symboliczny bieg na 1963 m. 
2. Trasa płaska, 
3. Start i meta do biegu znajduje się na terenie Błonia Namysłowskie 

VII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg 1963 m, otrzymają pamiątkowy medal FWiD , 
dzieci do lat 12 otrzymują pamiątkowy medal NOSiR. 

2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 23 lutego 2018 r. otrzymają pakiet startowy: 

 VIII. ZGŁOSZENIA DO BIEGU 
1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 23.02.2018 r. ,e-mail: 
marketing@nosirnamyslow.pl

http://www.tropemwilczym.pro-run.pl/


2. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na 
własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w 
zawodach.

3. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały zgłoszenie do 
23.02.2018r.

4.  Weryfikacja w dniu zawodów przyjmowana będzie w biurze zawodów od godz. 9.30 do 
11.30

IX. UCZESTNICTWO

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście, 
2. W symbolicznym biegu na 1963 m niepełnoletni  zawodnicy mogą startować tylko pod 

opieka rodziców lub opiekunów prawnych. 
3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich 

rodziców lub  prawnych opiekunów – pobierz. 
4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza 

złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu, 
5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do 

jego przestrzegania, 
7. Pobranie pakietu  startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
       1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
       3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
       4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę     

biegu
       5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

http://pro-run.pl/images/PDF/Owiadczenie_opiekuna_osoby_nieletniej.pdf
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