
 

 

Regulamin 

Tropem Wilczym - Bieg Żołnierzy Wyklętych 

05.03.2023 r. Prudnik 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem biegu jest Agencja Sportu i Promocji w Prudniku. 

2. Pomysłodawcą jest Fundacja Wolności i Demokracji. 

CEL 

1 . Promocja miasta oraz pokazanie walorów rekreacyjnych Prudnika. 

2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

4. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 
1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP. 

TERMIN, MIEJSCE, TRASA 

1 . Bieg odbędzie się 5 marca 2023 roku na terenie Prudnickiego Lasu. Start oraz meta 
zostały zaplanowane na parkingu przy Sanktuarium św. Józefa. Trasa symboliczna 1963 

m prowadzi drogą asfaltową (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Trasa 5km i 10km biegnie 
drogami leśnymi (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Trasa 10km to dwa okrążenia po 5km.  

2. Start biegu na 1963 m nastąpi o godz. 13:00,  na 5 km oraz 10 km o godz. 13:30. 

3. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w dniu imprezy, 
tj. 5 marca 2023 w godz. 11:00-12:30. 

4. Dystans podstawowy wynosi 1963 m wskazuje on na datę śmierci ostatniego żołnierza 
wyklętego Józefa Franczaka, dodatkowo odbędzie się bieg na dystansie 5km i 10km. 

5. Trasa biegu będzie wytyczona przy pomocy biało czerwonych taśm i oznaczeń „strzałki 
kierunkowe". 

6. Na trasie można spodziewać się wolontariuszy którzy będą sprawdzać czy trasa przebiega 
prawidłowo. 

7. Limit czasu na pokonanie dłuższych dystansów wynosi 120 minut. Zawodnicy, którzy nie 
ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. 

UCZESTNICTWO 

1 . W biegu prawo startu mają osoby, które najdalej w dniu biegu mają ukończone 18 lat. 
Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania 

oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na 
odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Zawodnicy poniżej 15 roku życia mogą 

wystartować tylko w asyście rodzica lub opiekuna. 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji 
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 
oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów 

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. 
U. Nr 1 01 poz. 1095). Zawodnicy są zobowiązani do odbioru pakietu startowego 
osobiście lub poprzez upoważnienie, które musi obejmować pełne dane wymagane przy 

rejestracji startującego jak i pełne dane osoby odbierającej pakiet. 

3. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 

niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą 
polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu 



 

 

wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań 
medycznych do uczestnictwa w zawodach. 

4. Pomiar czasu będzie dokonywany za pomocą chipów. Odpowiedzialną firma jest 
TimeSport.pl. 

 
ZGŁOSZENIA I KLASYFIKACJA 

1 . Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej oraz opłacenie 
pakietu startowego. 

2. Rejestracja, o której mowa jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Łączna liczba uczestników biegu 1963 m,5 km i 10km jest ograniczona do 200 osób. 

4. Rejestracje elektroniczne będą przyjmowane do 3 marca 2023 r. lub do wyczerpania w/w 
limitu. 

5. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 5 marca 2023 r. w biurze zawodów w godzinach 
11:00-12:30 oraz w miarę możliwości we wcześniejszym terminie podanym przez 
organizatora. 

6. Dodatkowe zgłoszenia w dniu zawodów w godzinach 11:00-12:30 w przypadku 
niewypełnienia limitu miejsc wcześniej. 

OPŁATY 

Opłata startowa za udział w Biegu 1963 m, 5 km oraz 10km dla dzieci Szkół Podstawowych                
i młodszych Gminy Prudnik wynosi 0 zł; dla pozostałych uczestników wpisowe wynosi 25 zł.  

Opłat można dokonywać: 

1) Wyłącznie przelewem za pośrednictwem platformy płatniczej Dotpay nie później niż do 3 
marca 2023 r. 

2) W dniu zawodów jedynie w przypadku prowadzenia dodatkowych zgłoszeń w dniu zawodów. 

ZWROTY I REKLAMACJE 

Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, 
a jego decyzje są ostateczne i nieodwracalne. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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, 
informuję    co następuje: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Agencji Sportu           

i Promocji w  Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Rynek 1. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych 

Agencji Sportu i Promocji w Prudniku, 48-200 Prudnik               ul. Rynek 1, tel. 

77 437 66 55. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w zawodach 

organizowanych przez Agencję Sportu i Promocji w celu naboru, organizacji, 

rozliczenia zawodów oraz informacji i promocji biegu                    z wykorzystaniem 

danych, na przetwarzanie których wyrażono zgodę,           na podstawie:  

- Art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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,  

- Art. 6 pkt 1 lit. f - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 - zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony 

obiektów i mienia administratora,  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione                           

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy 

pocztowi i kurierzy podmioty zewnętrzne, którym na podstawie umowy powierzono 

przetwarzanie danych osobowych, media. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  w celu przekazywania Panu/Pani 

informacji o zawodach, organizowanych przez Agencję Sportu        i Promocji w 

Prudniku. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają 

z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji                   

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyłącznie           

do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub  

historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia.  

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo 

do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo                                                 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1  Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2 Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. 

3 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, 
wynikające z winy uczestników biegu. 

5 Organizator nie zapewnia szatni i natrysków. 

6 Organizator nie zapewnia depozytu. 

7 W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator. 

8 Dodatkowe informację można uzyskać w biurze ASiP (Rynek 1, Prudnik), pod numerem 
telefonu 774362563, mailowo www.asip@asipprudnik.pl lub za pośrednictwem facebooka. 
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Załącznik  nr 1 

 
Załącznik nr 2   



 

 

 


