
Regulamin biegu wirtualnego pod nazwą 

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

(21 czerwca 2020 r.) 
 

I. ORGANIZATOR 

1. Ogólnopolskim organizatorem biegu pod nazwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 

zwanego dalej „Biegiem” jest Fundacja Wolność i Demokracja, zaś organizatorem lokalnym, zwanym dalej 

„Organizatorem”, jest Gmina Nasielsk (Urząd Miejski w Nasielsku). 

 

II. CELE 

1. Oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym – żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego 

działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych. 

3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków. 

4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  
 

III. TERMIN, MIEJSCE I FORMA BIEGU 

1. Bieg odbywa się w dniu 21 czerwca 2019 r. (niedziela) – od godz. 00.00 do godz. 23.59. 

2. Miejscem Biegu jest dowolna lokalizacja w Polsce. 

3. Bieg odbędzie się w formie wirtualnej, tzn. że każdy Uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę  

i miejsce Biegu. 

4. Bieg nie jest imprezą masową, ma charakter indywidualny. 

5. Bieg odbędzie się w terminie wskazanym w pkt 1 bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator 

zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych  

do przewidzenia w dniu opracowania i publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej  

(np. zmian w zakresie zakazów, nakazów i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa na terenie 

Polski, określonych aktami prawnymi, decyzjami lub zaleceniami władz państwowych lub służb 

sanitarnych), przy czym Uczestnik Biegu zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie 

odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora, zwanej dalej „stroną internetową”, pod 

adresem www.nasielsk.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony 

Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika. 

6. Każdy Uczestnik Biegu zobowiązuje się do przebiegnięcia dystansu minimum 1.963 m, jako dystansu 

symbolicznego upamiętniającego rok śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych (Józefa Franczaka  

ps. „Lalek). Uczestnik może również pokonać dłuższy dystans, np. 19,63 km.  

7. Można biec w terenie, na bieżni mechanicznej, biec lub truchtać w miejscu, biegać po pokoju, przebyć 

dystans marszobiegiem lub spacerem – forma jest dowolna. Podczas pokonywania dystansu można 

łączyć te techniki. 

8. Uczestnika nie obowiązuje limit czasu. 

9. Organizator nie zapewnia pomiaru czasu. Każdy Uczestnik dokonuje pomiaru czasu za pomocą swojego 

dowolnego urządzenia pomiarowego lub/i aplikacji rejestrującego/ej czas i pokonany dystansu Biegu. 

10. Podczas Biegu Uczestnik zobowiązuje się do zachowania wszelkich środków ostrożności oraz  

do stosowania się do wszelkich zakazów, nakazów i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa  

na terenie Polski, określonych aktami prawnymi, decyzjami lub zaleceniami władz państwowych lub 

służb sanitarnych, szczególnie co do ilości osób i zachowania bezpiecznej odległości. 
 

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA  

1. Uczestnictwo w Biegu jest bezpłatne.  

2. W Biegu może udział wziąć każdy – bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób, które do dnia Biegu 

nie ukończyły 18. roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w Biegu w formie 

wypełnionego i podpisanego własnoręcznie (czytelnie) przez rodzica lub prawnego opiekuna 

„Oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu”, które  

to oświadczenie znajduje się na „Karcie zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego”. Poprzez wypełnienie  

i podpisanie oświadczenia rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na udział w Biegu osoby 

niepełnoletniej i bierze za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie musi być podpisane w momencie 

przesłania drogą mailową „Karty zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego”. 

http://www.nasielsk.pl/


3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz przesłanie  

do Organizatora „Karty zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego”, stanowiącej załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

4. Wypełnienie „Karty zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej „Karty zgłoszenia uczestnika biegu 

wirtualnego” wypełnionej niekompletnie, nieczytelnie bądź co do której istnieje podejrzenie, że została 

wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego 

istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

5. W Biegu może wziąć udział dowolna liczba Uczestników, ale Organizator zapewnia pakiety startowe 

wraz z medalami dla pierwszych 200 osób, które dokonają poprawnego zgłoszenia.  

6. Zapisy do biegu odbywają się w dniach 29 maja-18 czerwca 2020 roku i polegają na wypełnieniu oraz 

przesłaniu drogą mailową na adres: tropemwilczym@nasielsk.pl „Karty zgłoszenia uczestnika biegu 

wirtualnego”. Nie ma obowiązku dostarczenia Organizatorowi oryginału „Karty zgłoszenia uczestnika 

biegu wirtualnego”.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów po osiągnięciu limitu 

pakietów startowych.  

8. Organizator potwierdza drogą mailową poprawne zarejestrowanie się przez Uczestnika. 

9. Po potwierdzeniu mailowym poprawnego zarejestrowania się do Biegu, Uczestnik otrzyma link  

do pobrania i samodzielnego wydrukowania numeru startowego na Bieg. Na numerze startowym 

Uczestnik może umieścić samodzielnie np. ulubiony numer, swoje imię. Zaleca się, aby w trakcie 

zaliczania Biegu numer startowy był umieszczony w widocznym miejscu z przodu na koszulce lub bluzie 

noszonej przez Uczestnika. 

10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do robienia zdjęć i/lub 

filmowania, nieodpłatnego używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny oraz innych materiałów 

pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także 

możliwość ich wykorzystania na stronie internetowej, w prasie i publikacjach promocyjno-reklamowych 

oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne, z prawem do ich modyfikowania. Uczestnik oświadcza,  

że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia 

jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela 

Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej zgody na używanie wypowiedzi, 

informacji, pomysłów Uczestnika oraz przesłanych przez Uczestnika zdjęć, w tym z wizerunkiem 

Uczestnika, bez obowiązku powiadamiania i bez wynagrodzenia majątkowego Uczestnika,  

a w szczególności w celu reklamy i promocji Biegu. 

11. Podpisując i przesyłając Organizatorowi prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia uczestnika biegu 

wirtualnego” Uczestnik oświadcza, że jego obecny stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w Biegu 

oraz że startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a także że ponosi związane 

z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń 

ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, 

mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Podpisanie  

i przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego” 

oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem 

w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał  

na szkodę Organizatora.  

12. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu. 

13. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na miejsce, w którym będą zaliczać Bieg. Uczestnicy 

są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce, w którym będą zaliczali Bieg. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas Biegu oraz za szkody 

wyrządzone w trakcie, w wyniku lub w związku z uczestnictwem w Biegu. 
 

V. POTWIERDZENIE ZALICZENIA BIEGU, PAKIET STARTOWY, NAGRODY 

1. Z uwagi na wirtualny charakter Biegu nie będą prowadzone żadne klasyfikacje. 

2. Każdy Uczestnik ma obowiązek potwierdzenia zaliczenia minimalnego dystansu Biegu (1.963 m) 

poprzez przesłanie na adres mailowy Organizatora: tropemwilczym@nasielsk.pl do dnia 22 czerwca 

mailto:wilczym@nasielsk.pl
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2020 r. zrzutu ekranu (screena) lub zdjęcia z jakiejkolwiek aplikacji do uprawiania sportów bądź zdjęcia 

zegarka – z widocznym dystansem i czasem. 

3. Uczestnicy proszeni są również o przesłanie drogą mailową swojego zdjęcia z zaliczenia Biegu  

z przyczepionym z przodu w widocznym miejscu numerem startowym. Jeśli Uczestnik nie jest w stanie 

udokumentować zaliczenia Biegu w formie wskazanej w pkt 2, zdjęcie będzie stanowiło zastępczą formę 

potwierdzenia zaliczenia Biegu. 

4. Wszystkie przesłane formy potwierdzenia zaliczenia Biegu, opisane w pkt 2 i 3, zostaną wykorzystane  

do zamieszczenia w fotorelacji na stronie internetowej www.nasielsk.pl oraz na profilu Facebook Urzędu, 

dotyczącej podsumowania Biegu, bez podawania danych osobowych, w związku z czym Uczestnik 

wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia w fotorelacji.  

5. W tytule maila należy wpisać: „Wirtualny Bieg Tropem Wilczym – 21 czerwca 2020 r.”, a w treści 

podać: imię i nazwisko oraz adres do wysyłki pakietu startowego lub deklarację osobistego odbioru 

pakietu w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. 

6. Brak przesłanego potwierdzenia zaliczenia Biegu w terminie wskazanym w pkt 2 i bez danych 

wskazanych w pkt 5 jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania pakietu startowego. 

7. Organizator nie odpowiada za błędy w wysyłce pakietów startowych powstałe w wyniku 

nieprawidłowego podania adresu przez Uczestnika. 

8. Uczestnicy Biegu po potwierdzeniu zaliczenia Biegu otrzymują pakiet startowy, w skład którego 

wchodzi:  

1) okolicznościowa koszulka (przy zgłoszeniu prosimy o podanie rozmiaru koszulki, jednak Organizator 

nie gwarantuje otrzymania koszulki w rozmiarze, w jakim Uczestnik chciałby ją otrzymać), 

2) pamiątkowy medal, 

3) opaska silikonowa na rękę, 

4) komiks Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej pt. „W matni 1946 r.”, 

5) pamiątkowy dyplom za udział w Biegu.  

9. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem 

przez uczestnika pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów. 

10. Spośród wszystkich Uczestników, którzy potwierdzą zaliczenie Biegu, Organizator wylosuje komplety 

upominków dla 3 kobiet i 3 mężczyzn, które zostaną przesłane lub przekazane wraz z pakietem 

startowym. 
 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorami danych osobowych Uczestników są Fundacja Wolność i Demokracja oraz Gmina 

Nasielsk. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnicy mogą skontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Nasielsk za pomocą poczty elektronicznej – iod@nasielsk.pl. 

3. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do udziału w Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych (zgoda wyrażona poprzez działanie) zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej jako: RODO) oraz niniejszym Regulaminem. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Biegu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, e RODO. 

5. Uczestnik ma prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie, co uniemożliwia jednak udział w Biegu. 

6. Dane osobowe Uczestnika umieszczone w „Karcie zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego” mogą być 

przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i promocji 

Biegu, a także w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody do przyszłych działań komunikacyjno-

marketingowych administratorów danych osobowych. 

7. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków 

obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości  

w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu oraz funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, 

komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne 

lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) 

zachowują ważność i wykonalność. 

2. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres: administracja@nasielsk.pl  
lub telefonicznie – tel. kontaktowy (23) 693-30-55.  

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

4. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej (www.nasielsk.pl) oraz Facebooku Urzędu Miejskiego  

w Nasielsku. 
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Karta zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego 

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

21 czerwca 2020 r. 
 

 

Nazwisko i imię* 
 

 

 

Rok urodzenia* 
 

 
Płeć*     kobieta     mężczyzna 

 

Miejscowość 

zamieszkania* 
 

 

 

Adres e-mail* 
 

 

 

Rozmiar koszulki* 
 

  S              M              L              XL Rodzaj koszulki*     damska     męska 

Który raz biegniesz  

w biegu „Tropem Wilczym”? 
 Skąd dowiedziałeś się  

o biegu „Tropem Wilczym”? 
 

Rubryki oznaczone gwiazdką * - obowiązkowe do wypełnienia. 

 

 

Oświadczenie uczestnika biorącego udział w biegu 
 

Oświadczam, iż: 

 zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu biegu wirtualnego pod nazwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych” w dniu 21 czerwca 2020 r. i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte, 

 zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w ww. regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo  

w biegu, 

 wypełniłem/wypełniłam niniejszą „Kartę zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego” zgodnie z prawdą oraz 

kompletnie, 

 przyjmuję do wiadomości obowiązek zachowania wszelkich środków ostrożności oraz przestrzegania zarządzeń, 

zakazów, nakazów i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa na terenie Polski, określonych aktami 

prawnymi, decyzjami lub zaleceniami władz państwowych lub służb sanitarnych oraz warunków regulaminu, 

 mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w biegu oraz że startuję w nim dobrowolnie i wyłącznie 

na własną odpowiedzialność, a także że ponoszę związane z tym ryzyko. 

 

Akceptuję to, iż Organizator (Gmina Nasielsk – Urząd Miejski w Nasielsku), wszystkie osoby z nim współpracujące,  

a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestnika 

za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią w trakcie, w wyniku lub w związku z uczestnictwem w biegu. 

Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Uczestnik ponosi osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania 

lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji Uczestnik 

zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku  

lub szkody związanej z zawodami. 

 

Jednocześnie  

  wyrażam zgodę                 nie wyrażam zgody  

na przetwarzanie moich danych osobowych do przyszłych działań komunikacyjno-marketingowych Administratorów 

danych osobowych.  
 

 

 

 

 

 

Data .............................                           Czytelny uczestnika biegu .................................................................... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 

W przypadku startu dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia wymagana jest zgoda rodzica  

lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie CZYTELNEGO PODPISU. 
 

 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej ………………………………….. 

………………………………...……………………….…..………., ur. …….…….……………….………… 

w biegu wirtualnym pod nazwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w dniu 21 czerwca 

2020 r. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu wydarzeniu. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu i wypełniłem/wypełniłam 

formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 

 

 

 

Data .........................                           Czytelny podpis rodzica lub opiekuna ..................................................... 

 


