
                    

                          

Tropem Wilczym IX Edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Pionki 2021

Karta zgłoszeniowa zawodnika
Pionki, 15 sierpnia 2021r.

Imię i Nazwisko ………..….….…..….….….….…………………………………….………….

Rok urodzenia ………..……..…..…….……….….…..………………………………………..

Miejsce zamieszkania ………..……….….……………………………………………………..

Nr startowy ……………….…..….….…..…….….….…..….….….….….….….….…..….…...

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019. poz. 1781 z  dnia 10.05.2019 roku).
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegu
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości,
w której zamieszkuje - w każdy sposób.
4.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest  dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

• Zgłaszając się do biegu  akceptuję i zobowiązuję się  do postępowania zgodnego z regulaminem,
postanowieniami organizatorów i przepisami prawa.

• Zdaję sobie sprawę z czekającego mnie wysiłku, zmęczenia oraz warunków atmosferycznych.
• W biegu startuję na własną odpowiedzialność, pozwala mi na to mój stan zdrowia.
• Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem

i  organizacją  biegu,  nie  ponoszą odpowiedzialności  względem uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

• Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
• Przez  akceptację  niniejszej  deklaracji  uczestnicy  zrzekają  się  prawa  dochodzenia  prawnego  lub

zwrotnego  od  organizatora  lub  jego  zleceniobiorców w razie  wypadku  lub  szkody  związanej  z
biegiem.

•  Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
Organizatora.

• Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków
regulaminu.

• Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się ze wszystkimi warunkami regulaminu
i wypełniłam/wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą.

• W przypadku startu  osób poniżej  18  lat  wymagana  jest  zgoda  rodzica  lub  opiekuna  prawnego,
poprzez złożenie podpisu

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna/ opiekuna niepełnoletniego* (niewłaściwe skreślić)



                 

                          

Tropem Wilczym IX Edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Pionki 2021

Wiadomości ogólne

REGULAMIN BIEGU

1. Uczestnicy
W biegu mogą uczestniczyć wszystkie osoby  w wieku 
powyżej 10 lat i starsze. Ilość uczestników nieograniczona.

2. Trasa biegu „ Tropem Wilczym, Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”, bieg odbędzie się na trasie 
wyznaczonej przez organizatorów:
Bieg Główny - 1963 m, 
Bieg Towarzyszący - 6000 m
Start – Meta – Obok Miejskiej Hali Sportowej
Program imprezy
11.00 – otwarcie BIURA Zawodów
12.00 – start uczestników BIEGU GŁÓWNEGO
13.00 – start do BIEGU TOWARZYSZĄCEGO
14.00 – podsumowanie biegu, wręczenie nagród, medali i 
dyplomów.  

3. Rejestracja
Aby wziąć udział w biegu, należy:
- zgłosić się do punktu rejestracyjnego biegu
- wypełnić formularz rejestracyjny
- odebrać numer startowy
Rejestracji udziału w biegu można dokonać:
- Budynek Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Sosnowej 3   
od dnia 04.08.2021r. od godz.07.30 do godz.15.30  oraz 
-w BIURZE zawodów od godz. 11.00 w dniu 15.08.2021r., 
-  elektronicznie, e-mail; d.korczak@pionki.pl lub 
posir@pionki.pl 

4. Dojazd, parking, szatnie
W dniu zawodów 15.08.2021r.,  zawodnicy oraz osoby 
towarzyszące mogą dojechać bezpośrednio   w miejsce 
Start/Meta i ustawić swój samochód na parkingach wokół 
Miejskiej Hali Sportowej. Organizator zabezpiecza miejsce, 
gdzie  zawodnicy biorący udział w biegu będą mogli się 
przebrać.
Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz nagrody.
Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste                    
i wartościowe zawodników, pozostawione w szatni.

5. Rodzaj biegu
Bieg Główny (rodzinny);
na dystansie 1963 m
Bieg towarzyszący
6000 m – kategoria open, osobno kobiety i mężczyźni
Start biegu
- start dzielony na dystanse od godz.12.00
- trasa wyznaczona i przygotowana przez organizatorów – 
teren w okolicach Hali Sportowej i Osiedla ,,Stara 
Kolonia”

6. Nagrody
Bieg Główny:
Organizator przygotował:
dla 200 pierwszych osób tzw. ,,zestaw startowy” 
(koszulka, medal, torba papierowa, materiały 
promocyjne),  pozostali uczestnicy otrzymają inne gadżety 
miejskie
Bieg towarzyszący:
puchary,  gadżety miejskie, nagrody IPN   

7. Dane organizatora
Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sosnowa 3,          
26 – 670 Pionki, Tel. 516 275 634,
E – mail: posir@pionki.pl lub  d.korczak@pionki.pl,

8. Współorganizatorzy:
UM Pionki,                                                               
Stowarzyszenie Motocyklowe Pionki,                             
Instytut Pamięci Narodowej,
ZHR.

9. Inne
Ostateczna interpretacja regulaminu biegu należy do 
Organizatora. Kartę można wypełnić i wysłać zgłoszenie 
na:posir@pionki.pl lub d.korczak@pionki.pl
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