
Regulamin biegu 

„Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

5 marca 2023 r. Goleniów – Park 750-lecia Goleniowa 

godz. 12:00 – 1963 m 

 

I. CEL 

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Goleniów. 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

3. Promocja Gminy Goleniów. 

4. Upamiętnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych. 

5. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom Gminy Goleniów historii niepodległości i postaw 

patriotycznych. 

 

II. ORGANIZATOR WYDARZENIA 

ORGANIZATOR LOKALNY 

Stowarzyszenie DMUCHAWIEC GOLENIÓW 

Adres: Żółwia 2R, 72-100 Goleniów 

NIP 8561902017 

REGON 382783776 

 

III. KONTAKT 

e-mail: dmuchawiec.goleniow@gmail.com 

Zapisy elektroniczne: http://dmuchawiec.goleniow.pl/ 

Strona internetowa biegu: http://dmuchawiec.goleniow.pl/ 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się dnia 5 marca 2023 r. 

− Bieg Rodzinny na dystansie 1963 m start o godzinie 12:00, 

− Bieg Dziecięcy na 196,3 m start o godzinie 11:30. 

2. Start i meta obu biegów znajduje się przy wejściu do Parku 750-lecia Goleniowa od ulicy 

Norwida 

3. (Stadion Miejski). 

4. Biuro zawodów znajduje się przed bramą główną Stadionu Miejskiego (OSiR), od ul. Norwida. 
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5. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 09.00 do 10.30. 

 

V. LIMIT ZAWODNIKÓW 

1. Bieg Rodzinny na dystansie 1963 m - 40 osób 

2. Bieg Dziecięcy (do 12 lat) na dystansie 196,3 m - 60 osób. 

 

VI. TRASA BIEGU 

1. Alejki w Parku 750-lecia Goleniowa, ul. Szczecińska 

2. Trasa płaska, oznaczona. 

3. Nawierzchnia naturalna (półprzepuszczalna). 

4. Start i meta biegów znajduje się przy wejściu do parku od strony głównego wejścia na stadion 

miejski od ul. Norwida. 

5. W biegu na 1963 m obowiązuje limit 1 godziny, w biegu na 196,3m - 15 minut. 

 

VII. POMIAR CZASU 

1. W biegu głównym i w biegu towarzyszącym nie ma pomiaru czasu. 

2. Posiadanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania 

w komunikacie końcowym. 

 

VIII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą biegi otrzymają pamiątkowy medal. 

2. Najlepsi zawodnicy (3 pierwsze kobiety, 3 pierwszych mężczyzn) w biegu na 1963 m otrzymają 

nagrody rzeczowe i trofea. 

3. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji. 

4. W biegu przewidziany jest limit 100 osób łącznie: – 1963 m – 40 osób – 196,3 m – 60 dzieci. 

5. Wszyscy zawodnicy biegu na dystansie 1963 m oraz na dystansie 196,3 m otrzymają pakiet 

startowy, na który składa się: 

− nr startowy, 

− woda, 

− medal na mecie, 

− pamiątkowy dyplom, 



− koszulka biegu, 

− gadżet. 

 

IX. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI 

1. Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 

27.02.2023 r. do godz. 24:00. 

2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki w Biegu Rodzinnym na 1963 m wynosi 45,00 zł, 

w Biegu Dziecięcym na 196,3 m - 25,00 zł. 

3. Opłatę zabieg należy dokonać w ciągu 48 godzin od rejestracji. Opłatę startową należy uiścić 

przelew na rachunek bankowy organizatora. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą 

uczestnictwo w biegu: 

Stowarzyszenie Dmuchawiec, Żółwia 2R, 72-100 Goleniów 

nr konta 75 1240 3839 1111 0010 8908 7982 

Tytuł przelewu: Tropem Wilczym, nazwisko i imię, dystans 

4. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestnictwem 

w biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika 

biegu. Zapisy trwają do 27.02.2023 r., ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku 

osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Decyduje kolejność zaksięgowania 

wpłat na koncie organizatora. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty 

startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma 

pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy przesłać potwierdzenie przelewu na adres 

dmuchawiec.goleniow@gmail.com. 

5. Zapisy w dniu zawodów 5.03.2023 r. – jedynie w przypadku wolnych miejsc. Wolne miejsca 

startowe na dzień biegu zostaną ogłoszone po zamknięciu listy startowej, które nastąpi w dniu 

27.02.2023 r. 

6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty 

na inną osobę, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem. 

7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania w biurze zawodów w dniu startu oświadczenia 

o starcie na własną odpowiedzialność i braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia 

w zawodach oraz, że nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod 

nadzorem epidemiologicznym 

8. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej. 
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X. UCZESTNICTWO 

1. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście w biurze zawodów po 

okazaniu dowodu tożsamości. 

2. Do startu na 1963 m dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 12 rok 

życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów. Zawodnicy od 12 roku życia, biorą udział 

w biegu tylko pod opieką pełnoletnich opiekunów. 

3. Niepełnoletni zawodnicy zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich 

prawnych opiekunów. 

4. Każdy pełnoletni zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza 

złożeniem podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. 

5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji 

i umieszczenia w komunikacie końcowym. 

6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania. 

7. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika 

w materiały ochrony osobistej. 

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO 

1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 

ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu. Cofnięcie 

zgodny na przetwarzanie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją 

z biegu. 

2. Stowarzyszenie Dmuchawiec z siedzibą w Żółwiej 2R, 72-100 Goleniów, NIP: 8561902017 

będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie 

i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia 

zwycięzców i odbioru nagród. 

3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 

w rozporządzeniu 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 (OJ L 

119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia 

stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 



4. Podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 

lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją 

Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

– dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

5. Stowarzyszenie Dmuchawiec nie będzie przekazywać danych osobowych uczestników 

wydarzenia podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem Głównego Inspektora Sanitarnego i służb 

porządkowych. Nie poddajemy danych osobowych uczestników zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

6. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego 

regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp. 

7. Rejestrując się do biegu rejestrujący wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji 

organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu. 

8. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgodny, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady 

z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, 

radio i telewizje oraz Organizatora w celach promocji biegu. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas biegu. 

3. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

4. Wszyscy uczestnicy wydarzenia mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży 

Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu. 

5. Bez względu na postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator ma obowiązek dokonać 

organizacji wydarzenia w taki sposób, aby zapewnić zgodność wydarzenia z obowiązującym 

prawem. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie 

prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności w przypadku 

zmiany sytuacji faktycznej w Polsce w związku z epidemią SarsCoV-2 lub zmianą przepisów 

prawnych. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani 

o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu 

Facebook lub drogą e-mailową). 


