
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

w Międzyrzecu Podlaskim 

6 marca 2022 roku 

 

REGULAMIN BIEGU 
I. CEL IMPREZY: 

1. Przekazanie treści historycznej i popularyzowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych. 

2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

3. Popularyzacja biegów masowych. 

 

II. ORGANIZATOR BIEGU: 

Organizatorem X edycji projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest 

Fundacja Wolność i Demokracja. 

W Międzyrzecu Podlaskim organizacją projektu zajmują się:  Starostwo Powiatowe  

w Białej Podlaskiej i Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu 

Podlaskim. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

1.  Bieg odbędzie się 6 marca 2022 r. (niedziela) start o godz. 12:10 ul. Kościelna ( przy 

muralu Żołnierzy Wyklętych) w Międzyrzecu Podlaskim. 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub miejsca Biegu, przy czym 

Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej 

informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i stronie 

internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim zwanej dalej stroną 

internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony 

Organizatora żadnych roszczeń oraz dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika. 

3.  Bieg odbędzie się ulicami: Kościelna, Piłsudskiego, Wiejska, Sienkiewicza, Warszawska.   

Długość trasy 1963 m. 

4.  Przewidywany czas biegu do 45 min. 

 

IV. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW DO  BIEGU 
1.  Uczestnicy biegu są zapisywani imiennie. Nie przewiduje się kategorii wiekowych. W 

biegu mogą uczestniczyć wszyscy zdolni do przebiegnięcia tego dystansu: dzieci, 

młodzież, dorośli, seniorzy. Mile widziane rodziny. 

2.  Limit uczestników biegu to 100 osób.  

3.  Zapisy są prowadzone  w formie zgłoszenia telefonicznego na numer 83 371 20 15 do 

wyczerpania limitu. W przypadku niewykorzystania limitu w zapisach telefonicznych, 

zgłoszenia można dokonać w trakcie weryfikacji bezpośrednio przed biegiem. 

4.  Każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia „Oświadczenia uczestnika biegu ulicznego 

w związku ze stanem epidemii COVID-19, przetwarzaniem danych osobowych i 

wykorzystaniem wizerunku w celach promocyjnych imprezy”, stanowiącego załącznik do 

niniejszego Regulaminu. W przypadku osób małoletnich oświadczenie podpisuje rodzic 

lub opiekun prawny.  

5.  Wypełnienie „Oświadczenia” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego „Oświadczenia”, co do którego 

istnieje podejrzenie, że zostało wypełnione niezgodnie z prawdą, oraz do 

zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, 

że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 



6.  Organizator zapewnia wszystkim zapisanym uczestnikom pakiety startowe (koszulka, 

medal, materiały promocyjne, torba). 

7.  Osobom, które wyrażą chęć uczestnictwa w biegu ponad ustalony limit, organizator nie 

zapewnia pakietów startowych. 

 

V. ZASADY  WYNIKAJĄCE ZE  STANU  EPIDEMII   
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych 

ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku  

z występowaniem stanu epidemii. 

2. Na terenie wydarzenia wszyscy uczestnicy są zobowiązani utrzymywania dystansu 

społecznego i dezynfekcji rąk. 

3. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem zarażenia 

COVID-19, Organizator zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia Biegu 

„Tropem Wilczym” w Międzyrzecu Podlaskim, zgodnie z obowiązującymi w dniu jego 

przeprowadzenia obostrzeniami i ograniczeniami. 

4.  Organizator ma prawo wprowadzić dodatkowe wymogi dotyczące udziału w zawodach 

jak i zmienić jego przebieg, liczebność grup startowych oraz inne istotne elementy Biegu 

w Międzyrzecu Podlaskim, uwzględniając sytuację epidemiologiczną w kraju oraz 

dostosowując przepisy niniejszego regulaminu do obowiązujących uregulowań prawnych 

w tym zakresie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania 

imprezy, jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i 

organizatorów. 

6. W razie wprowadzenia przez Organizatora obostrzeń, o których mowa w ust. 4. Uczestnicy 

zostaną poinformowani o ich wprowadzeniu najpóźniej przed startem Biegu „Tropem 

Wilczym” w Międzyrzecu Podlaskim. Organizator dołoży wszelkich starań, aby 

komunikaty dotyczące obostrzeń były przekazane Uczestnikom z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wymogów 

sanitarnych oraz ograniczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa polskiego 

oraz postanowień Regulaminu Biegu „Tropem Wilczym” w Międzyrzecu Podlaskim oraz 

komunikatów Organizatora, pod rygorem dyskwalifikacji. 

8. W razie stwierdzenia złego stanu zdrowia uczestnika, Organizator uprawniony będzie do 

niedopuszczenia go do udziału w biegu. 

9. W przypadku gdy z obowiązujących w dniu zawodów przepisów prawa polskiego 

organizacja wydarzenia będzie niemożliwa Organizator będzie uprawniony do zmiany 

terminu bądź jego odwołania. 

 

 VI.  WARUNKI  UCZESTNICTWA  W  BIEGU 

1. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo dokonany zapis do uczestnictwa w Biegu i jego 

weryfikacja przez Organizatora. 

2. Udział w Biegu jest bezpłatny. 

3. W przypadku nieodebrania pakietów w wyznaczonym czasie, zostaną one przekazane 

osobom chętnym, którym pakietów zabrakło. 

4. W celu odbioru pakietu i numeru startowego oraz weryfikacji „Oświadczenia” Uczestnik 

winien okazać dowód tożsamości ze zdjęciem. 

5. Ze względu na symboliczny charakter Biegu, Organizator prosi o start w koszulce 

otrzymanej w pakiecie startowym. 

6. Organizator prosi Uczestników o start z symbolami narodowymi w postaci, np.: 

kotylionów, szalików, chorągiewek, flag. 



VII. PROGRAM BIEGU: 

Plan minutowy: 

godz. 11:00 - otwarcie Biura Zawodów przy ul. Warszawskiej 30 ( obiekty Zespołu Szkół 

Technicznych), weryfikacja Uczestników oraz wydawanie pakietów i numerów startowych, 

godz. 12:00 – powitanie zawodników, oficjalne rozpoczęcie Biegu,  

godz. 12.15  - start uczestników biegu honorowego na 1963 m ( ul. Kościelna przy muralu 

Żołnierzy „Wyklętych”) 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1.  Organizator zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków na podstawie  umowy nr 273.1.2019.ER. z dnia. 30.12.2019 r. pomiędzy 

Powiatem Bialskim a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie.  

2.  Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

3.  Bieg będzie odbywał się całą szerokością jezdni przy ruchu ograniczonym, częściowo 

zamkniętym. Ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany po zakończeniu każdego 

kilkuminutowego etapu. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania ostrożności  

i stosowania się do kierujących ruchem służb i wolontariuszy w trakcie przebiegania 

zamkniętymi pasami ruchu drogowego.  

4.  Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione w czasie imprezy. 

5.  Organizator nie przewiduje przyznania  nagród za I, II i III miejsce, ponieważ wszyscy 

uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe gadżety w pakietach startowych.  

6.  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.  

 

 

 

 
 


