
                                                                             

 
Regulamin 

Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” Dąbrowa Tarnowska 
15 sierpnia 2021 

 
 

 I. CEL 
  
1. Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych – polskich partyzantów, którzy po zakończeniu II wojny 

światowej, do 1963 roku walczyli na terenie Polski z sowiecką okupacją.  
2. Edukacja i promocja święta dedykowanego tym bohaterom tj. Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych ustanowionego na 1 marca przez Prezydenta RP. 
3. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, rekreacji 

i zdrowego stylu życia. 
  
II. ORGANIZATOR 
 

1. Organizatorem „Biegu Tropem Wilczym” jest Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy 
lokalnej z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Jednostką Strzelecką JS2083 im. Gen. 
Mariana Kukiela. 

2. Koordynatorem „Biegu Tropem Wilczym” Dąbrowa Tarnowska 2020 jest Krzysztof Orwat – 
Kierownik Promocji, Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,  
tel. 782-975-003. 

  
III. TERMIN I MIEJSCE 
  
1. Termin – 15 sierpnia 2020 r. (niedziela)  

Pakiety będą do odebrania 15 sierpnia w dniu biegu od godz. 10:00 do 13:15 w Domu 
Katechetycznym przy kościele pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zamkowa 3. 
 

IV. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 
 

1. Termin – 1 marca 2020 r. (niedziela)  
Plan Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w niedzielę 1 marca 2020 r.  
w Dąbrowie Tarnowskiej 
10:00 – 13:15 - odbiór pakietów 
13:30 – start biegu na dystansach 1963 m i 3 km 
około 15:15 – uroczyste zakończenie i dekoracja zwycięzców 

2. Miejsce – Dąbrowa Tarnowska.  
a) start i meta – Park Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. 

3. Długości tras: 
a) 1963 metrów – dystans związany jest z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego 
(„Józef Franczak, ps. Lalek”); - (dwie pętle); 
b) 3000 metrów (trzy pętle);  

4. Trasa biegu – utwardzone alejki parkowe. 
a) Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.  

5. Zawodników obowiązuje limit czasowy, tj. max. 60 min na pokonanie trasy. 
 
VI. UCZESTNICTWO   
1. Do biegu mogą przystąpić osoby pełnoletnie oraz małoletnie po uprzednim przedstawieniu 

pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 
2. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku w celach związanych z promocją 

wydarzenia, wypełniając i podpisując „Zgodę na wykorzystanie wizerunku”. 



                                                                             

 
3. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair play podczas trwania biegu i na trasie biegu. 
4. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze 

Zawodów, w dniu: 15 sierpnia 2021 r. (niedziela) od godz. 10:00 do 13:15 w Domu 
Katechetycznym przy kościele pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. 

5. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:  
- pamiątkowy medal na mecie;  
- numer startowy  
- pamiątkową koszulkę;  
- pakiet startowy od sponsorów biegu; 
- poczęstunek po ukończeniu biegu;  

  
VII. ZGŁOSZENIA  
  
1. Limit miejsc wynosi 150 osób.  
2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.dabrowatar.pl/bieg-

tropemwilczym-dt2021 do 14 sierpnia 2021 r. W dniu 15 sierpnia 2021 r. zgłoszenia będą 
przyjmowane tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów – jeśli limit miejsc nie zostanie wykorzystany 
wcześniej!  

3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu, wyrażenie 
zgody na wykorzystanie wizerunku, wyrażenie zgodny przez Rodzica lub opiekuna prawnego na 
udział dziecka w przypadku udziału osoby poniżej 16 roku życia i dokonanie opłaty startowej, 
zwanej dalej wpisowym.  

4. Wpisowe za dystans 1963 metry oraz 3000 m, które będzie pobierane w dniu zawodów  
w Biurze Zawodów to: 10 zł dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia i 20 zł dla pozostałych. 

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
  
VIII. KLASYFIKACJE  
  

W Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Dąbrowie Tarnowskiej będą 
prowadzona klasyfikacja indywidualna:   

a) dziewcząt (do 16 roku życia) na dystansie 1963 m; 
b) chłopców (do 16 roku życia) na dystansie 1963 m; 
c) kobiet (16+) na dystansie 1963 m; 
d) mężczyzn (16+) na dystansie 1963 m; 
e) dziewcząt i kobiet (open) na dystansie 3000 m; 
f) chłopców i mężczyzn (open) na dystansie 3000 m; 

  
IX. NAGRODY   
1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.  
2. Początek wręczania nagród rzeczowych o godz. 16:00.  
3. Nagrody dodatkowe otrzymają zawodnicy: 

a) dziewcząt (do 16 roku życia) na dystansie 1963 m za miejsca I – III; 
b) chłopców (do 16 roku życia) na dystansie 1963 m za miejsca I – III; 
c) kobiet (16+) na dystansie 1963 m za miejsca I – III; 
d) mężczyzn (16+) na dystansie 1963 m za miejsca I – III; 
e) dziewcząt i kobiet  (open) na dystansie 3000 m za miejsca I – III; 
f) chłopców i mężczyzn  (open) na dystansie 3000 m za miejsca I – III; 

 
  

http://www.dabrowatar.pl/bieg-tropemwilczym-dt2021
http://www.dabrowatar.pl/bieg-tropemwilczym-dt2021


                                                                             

 
X. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU  
  
1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.  
2. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Strzelców JS-2083, oraz 

organizatorów biegu.  
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów 

startowych.  
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują 

na własną odpowiedzialność. 
5. W czasie trwania wydarzenia pn. Bieg Tropem Wilczym w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 15 

sierpnia 2021 r. obowiązywać będą zalecenie i obostrzenia związane z zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 wydane przez Ministerstwo Zdrowia, do których uczestniczy 
wydarzenia mają obowiązek się stosować. 

  
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
  
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.  
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy, przymocowany do koszulek 

sportowych na klatce piersiowej.  
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające 

z winy uczestników.  
6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. 
 
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. 
Adres:  33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34 

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: 
iod@dabrowatar.pl lub pod numerem telefonu: tel.: (14) 642-27-75; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia „Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” Dąbrowa Tarnowska - 1 marca 2020” na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa; 

5. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem;  

6. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;  

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do 
wzięcia udziału w w/wym. biegu. 

  



                                                                             

 
 
 
 

XIII. Zgoda na wykorzystanie wizerunku  
 
 
 

          ……..………..…………………………….…  
           (miejscowość, dnia)  
 
 
 
 
Ja niżej podpisany/a* ………………………………………………….…………..………….., zamieszkały/a* w ……………………………………………….,  

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów Biegu Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” Dąbrowa Tarnowska 15 sierpnia 2021 r. wizerunku mojego* / mojego 

niepełnoletniego syna/córki* (wraz z imieniem i nazwiskiem): ……………………………………………………………………………………………  

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów. 

 
Niniejsza zgoda:  

• nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie; 
• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium; 
• dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali społecznościowych  

ww. podmiotów jak, m.in.: Facebook, Google dokumenty, Youtube, w gazetach, Internecie; 
• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję 

Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” Dąbrowa Tarnowska 1 marca 2020 r. 
 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie 
uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem  
ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego/ mojego niepełnoletniego syna/córki*, na potrzeby wskazane  
w oświadczeniu.  

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu moim* / mojego  niepełnoletniego syna/córki*. ………………  
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………... 
                                                                                                                                                             (data i czytelny podpis)  

 
 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić  
 



                                                                             

 
 

 

XIV.  ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA 
w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” Dąbrowa Tarnowska – 15 sierpnia 2021 

 
 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ……………………………………………………………  
imię i nazwisko dziecka 

w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w niedzielę 15 sierpnia 2021 r.  

w Dąbrowie Tarnowskiej, w Parku Miejskim na dystansie 1963 m * / 3000 m *. 

Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” Dąbrowa Tarnowska 
– 15 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

 

……………………………………                                        ………………………………………………… 
                     data                      czytelny podpis Rodzica / opiekuna prawnego 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Niepotrzebne skreślić  
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