
REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Tropem Wilczym”
Nowy Sącz - 01 marca 2020 r.

1. ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu Tropem Wilczym jest firma ActivLand z Nowego Sącz.

KONTAKT:
Pytania odnośnie rejestracji zawodników, kontakt z mediami:
Rafał Szewczyk rastafa1@wp.pl tel. +48 791 215 120

Trasa biegu, pytania techniczne, biuro zawodów, pytania ogólne:
Krzysztof Saczka krzysiekks@interia.pl tel. +48 694 629 121

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:
Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Jerozolimskie 30/14
00-024 Warszawa
tel: +48 22 6288505
anna.jastrzebska-trzeciak@wid.org.pl

PARTNERZY 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

2. CEL IMPREZY

Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

3. TERMIN, MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 01 marca 2020 o godz. 12.00,
Skansen - Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz

PROGRAM WYDARZENIA:

- 7:00 – Msza św. w kościółku w Sądeckim Parku Etnograficznym.
- 8:00 – otwarcie biura zawodów – stragany na rynku galicyjskim/ cukiernia
- 8:30 – 11:30 – wykłady w Sali ratuszowej w Miasteczku Galicyjskim
- 11:30 – rozgrzewka 
- 11:50 – odprawa przed biegiem, wspólne odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej
- 12:00 – start biegu na symbolicznym dystansie 1963 metrów
- 12:30 – ciepły posiłek, kawa, herbata, integracja
- 14:00 – rozdanie nagród, podsumowanie i zakończenie biegu
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4. TRASA, DYSTANS

Dystans ok. 1963 metry,
Trasa na terenie Miasteczka Galicyjskiego i Sądeckiego Parku Etnograficznego
Trasa oznakowana i zabezpieczona, bez atestu PZLA
Bieg ma charakter symboliczny – bez elektronicznego pomiaru czasu. Zawodników 
obowiązuje limit 30 minut

5. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

Biuro zawodów oraz depozyt będą znajdowały się w budynku „Cukierni” w Miasteczku 
Galicyjskim, Lwowska 226 w Nowym Sączu 
Pakiety startowe na bieg będą wydawane w Biurze zawodów w godzinach 8.00 – 11.00 w 
dniu zawodów.

6. UCZESTNICTWO

- Bieg ma charakter otwarty, nie ma ograniczeń wiekowych
- Osoby niepełnoletnie – rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, 
przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego.
- W biegu biorą udział wyłącznie osoby zarejestrowane.
- Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 
wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
- Limit uczestników biegu, którzy otrzymają pełne pakiety startowe wynosi 220 osób. 
Organizator na potrzeby partnerów, sponsorów zostawia do własnej dyspozycji 20 pakietów 
startowych. 
- Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczny podpis na oświadczeniu
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu 
tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
- Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
- Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, 
jednak ze względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.

7. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

Zapisy do biegów odbywają się przy pomocy e-formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie: http://stoper.pro/wydarzenia/viii-bieg-tropem-wilczym-nowy-sacz/ 

Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:

Dystans 1963 metry – 30,00 zł – płatności do 14 dni od momentu rejestracji.
Po upływie 14 dni od momentu rejestracji, nieopłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy 
startowej.
Zapisy elektroniczne trwają do 21 lutego 2019 r o ile wcześniej organizator nie zamknie listy 
startowej. Po tym terminie nie będzie możliwa rejestracja i płatność.

http://stoper.pro/?post_type=product&p=18984&preview=true


WPISOWE:

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

ActivLand
Krzysztof Saczka
Ul. Hallera 17/12
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-320-59-52

Numer konta: mBank
77 1140 2004 0000 3502 7879 6035

Tytuł wpłaty:  Wpisowe TWNS, imię i nazwisko, data urodzenia

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie 
wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
Pakiety startowe otrzyma pierwsze 200 osób, które opłacą wpisowe.

8. ZASADY FINANSOWANIA

Zawodnicy startują na własny koszt.
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia dla pierwszych 200 osób, które dokonały 
wpłaty:
- Numer startowy
- Koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych – rozmiary koszulek ze względów 
organizacyjnych są ograniczone, nie ma możliwości wcześniejszego zamówienia i rezerwacji 
danego rozmiaru
- Pamiątkowy medal, po przebiegnięciu dystansu
- Talon na ciepły posiłek – (kiełbaski, herbata, kawa)
- Napoje na mecie
- Oznakowana trasa
- Obsługa techniczna
- Depozyt w biurze zawodów
- Dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów – informację będą pojawiać się na 
stronie internetowej biegu

Dodatkowo dla pierwszych trzech osób w kategorii open mężczyzn oraz open kobiet w biegu 
na 1963 metrów organizator przewidział pamiątkowe statuetki.

9. UWAGI KOŃCOWE
Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i 
rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.



- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
- Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
- Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach będą 
podawane w osobnych komunikatach.
- Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w 
przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących 
zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.
- W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody
oraz przeciwpożarowych.
- W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną 
trasą biegu.

Bieżące informacje na FB stronie biegu: Bieg Tropem Wilczym – Nowy Sącz lub bezpośredni
link: https://www.facebook.com/Bieg-Tropem-Wilczym-Nowy-Sącz-107827750679132/


