
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racibórz - 01.03.2020 r. 

 

 

 

 

 
 

R E G U L A M I N 

 
1. Nazwa biegu:  Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
 
2. Organizator: 

- Raciborskie Centrum Kultury, ul. Fryderyka Chopina 21, 47-400 Racibórz  

Współorganizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz  

 
3. Termin i miejsce zawodów: 01.03.2020 r.  

- Arboretum Bramy Morawskiej (kompleks leśny – „Obora”) 
 
4. Typ biegu / Nordic Walking:  przełajowy 
 
 



5. Cel imprezy: 
- Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych. 
- Poprzez aktywność fizyczną, krzewienie współczesnych patriotycznych zachowań i  postaw 
młodzieży. 
- Popularyzacja i upowszechnianie biegania, Nordic Walking w bliskości z przyrodą 

 
 
6. Biuro zawodów: Kemping OSiR, przy ul. Markowickiej 1 

– od godz. 8.30 do godz. 9.45 - na terenie kąpieliska znajduje się również depozyt oraz szatnia dla 
zawodników 

 
7. Godzina startu: 10:00 – Parking przy Arboretum Bramy Morawskiej 
 
8. Meta – Parking przy Arboretum Bramy Morawskiej 
 
9. Warunki uczestnictwa: impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają biegacze, zrzeszeni i niezrzeszeni 
w klubach sportowych. 
Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do udziału w biegu długim lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem 
wydanym w biurze zawodów. Osoby do 18 roku życia muszą ponadto mieć pisemną zgodę rodzica lub 
opiekuna prawnego na udział w biegu.  
Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 
 
10. Zgłoszenia i opłata startowa 
- Rejestracja zgłoszeń oraz opłata odbywa się poprzez stronę internetową www.datasport.pl – do dnia 
26.02.2020 r. – opłata startowa wynosi 20,00 zł dla osób pełnoletnich. 
- Rejestracja zgłoszeń oraz opłata odbywa się poprzez stronę internetową www.datasport.pl – do dnia 
26.02.2020 r. – opłata startowa wynosi 5 zł dla osób niepełnoletnich. 
- Zgłoszenia oraz opłaty dokonać można również w kasie Raciborskiego Centrum Kultury, ul. Fryderyka 
Chopina 21, w godz. 8:00 – 16:00 - od dnia 27.02.2020 r. do dnia 01.03.2020 r. – opłata wynosi 20,00 zł. 
(jeżeli nie został osiągnięty limit uczestników) 
 

Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 30,00 zł (płatność tylko gotówką) 

( jeżeli nie został osiągnięty limit uczestników) 

- W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje pakiet startowy, na który składa się: numer startowy, 
koszulka, gadżety tematyczne związane z biegiem. 

- Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny na stronie www.datasport.pl oraz 
podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i wpłacenie opłaty startowej.  
- O kolejności zapisów decyduje data zaksięgowania opłaty startowej na koncie organizatora a nie data 
zgłoszenia uczestnika !!! 
- Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości (dowodu 
osobistego lub paszportu) wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy 
niezweryfikowani). 
- Z opłaty startowej zwolnione są:   
 - osoby niepełnosprawne  
- Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę VAT za udział w biegu, koniecznie muszą zgłosić chęć jej 

otrzymania podczas zapisu na portalu datasport wraz z podaniem danych do Faktury.  

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT - fakturę na zakład pracy wystawia się nie później niż 15-ego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.  



Niezgłoszenie chęci otrzymania faktury przy zapisach uniemożliwi jej wystawienie. 

 
-  Opłata startowa: 

 a. Raz wniesiona opłata startowa nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, 
za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub powstały z powodu siły wyższej, 

 b. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora, 
  
11. Dystans: 1963 m 
 
12. Trasa: Bieg odbędzie się na wyznaczonej i częściowo zabezpieczonej trasie po drogach leśnych, 
ścieżkach i bezdrożach (przełaj). Trasa jest oznakowana taśmą ostrzegawczą.  

 
13. Weryfikacja zawodników oraz wydanie numerów startowych będą odbywały się na terenie Kempingu 
OSiR-u przy ul. Markowickiej 1 w dniu 01.03.2020 r. od 8.30 do 9.45.  
 
14. Uwagi końcowe: 
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 
- Każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal 
- Limit czasowy na ukończenie biegu wynosi 30 min – (10:00 – 10:30) 
- Limit uczestników – 190 os. 
- Za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są macierzyste kluby, stowarzyszenia, organizacje, rodzice 

lub opiekunowie prawni zgłaszających zawodników do zawodów, 
- W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną, 
- Zawodnicy będą mieli zapewnioną szatnię 
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 
- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, 
- Podczas biegu nie będzie mierzony czas 
 
16. Informacja: 
 
Informacje na temat biegu można uzyskać pod nr tel. 693 368 377 – Tomasz Bieliński 


