
 

REGULAMIN 

Biegu Patriotów Polskich w Hołdzie Żołnierzom Niezłomnym 

„Tropem Wilczym” 2023 

1. ORGANIZATOR 

Powiat Leski 

KONTAKT: 

Telefon: 13 469 7124  

Email: poczta@powiat-leski.pl 

www.powiat-leski.pl 

www.tropemwilczym.pl 

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ: 

Fundacja Wolność i Demokracja 

Al. Ujazdowskie 37 lok. 2 

00-540 Warszawa 

tel./fax: +48226291536 

fundacja@wid.org.pl 

SPONSOR LOKALNEJ EDYCJI W LESKU: 

 

2. CEL IMPREZY 

 Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych. 

 Promowanie biegania i zdrowego stylu życia. 

3. TERMIN, MIEJSCE 

5 MARCA 2023, godz.: 900 

38-600 Lesko, Rynek. 

Terminy biegów: 

Bieg 1 (1000 m): start – godz.: 10:00, rejestracja i pobranie zestawów startowych do godz.: 9:45 

Bieg 2 (1963 m): start – godz.: 10:30, rejestracja i pobranie zestawów startowych do godz.: 10:00 

Bieg 3 (6000 m): start – godz.: 11:15 (10:55 wyjazd autokaru na metę na Glinnem), rejestracja i pobranie zestawów startowych do godz.: 10:45  

 
Rejestracja do biegów i pobranie zestawów startowych od godz.: 9:00 ulica Rynek - Plac obok fontanny. Biuro zawodów – Budynek Starostwa 
Powiatowego w Lesku.  
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4. TRASA, DYSTANS 

Do wyboru będą przygotowane 3 trasy: 

TRASA 1: dystans 1000 m 

 1 pętla. 

 Uliczna, teren miasta 

 Nawierzchnia - ulica. 

 Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona. 

 Uczestnicy – kategorie I i II 

 Przebieg trasy: Start/Meta Rynek (obok fontanny), ul. 1000 - lecia, Moniuszki, Joselewicza, Wincentego Pola, Kościuszki, Planty - Pl. 
Konstytucji 3 Maja, Śliżyńskiego, Rynek  

 
 

ORIENTACYJNY PRZEBIEG TRASY na 1000 m: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

TRASA 2: dystans 1963 m 

 1 pętla. 

 Uliczna, teren miasta 

 Nawierzchnia - ulica. 

 Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona. 
 

 Uczestnicy – kategorie od III do VI 

 Przebieg trasy: Start/Meta Rynek (obok fontanny), ul. 1000 - lecia ,Moniuszki, Słowackiego, Waryńskiego, Kościuszki, Planty -  Pl. 
Konstytucji 3 Maja, Śliżyńskiego, Rynek 

 
 
 
 

ORIENTACYJNY PRZEBIEG TRASY na 1963 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

TRASA 3: dystans ok. 6000 m 

 1 pętla. 

 Uliczna, teren miasta 

 Nawierzchnia - ulica. 

 Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona. 

 Uczestnicy – kategorie od III do VI 

 Przebieg trasy: kościół – Glinne, Jankowce, Witosa, Waryńskiego, Kościuszki, Planty - Pl. Konstytucji 3 Maja, Śliżyńskiego, Rynek 
 
 
 

 
ORIENTACYJNY PRZEBIEG TRASY na 6000 m 

 
 

5. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY 

 Biuro zawodów: Starostwo Powiatowe w Lesku, Rynek 1 

 Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego. 

 Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. KLASYFIKACJA 

Bieg objęty zostanie elektronicznym pomiarem czasu. 

Grupy wiekowe (z podziałem na mężczyzn i kobiety): 

Kategoria I [7-10 lat] – trasa 1 

Kategoria II [11-15] – trasa 1 

Kategoria III [16-35] – trasa 2, trasa 3 

Kategoria IV [36-45] – trasa 2, trasa 3 

Kategoria V [46-59] - trasa 2, trasa 3 

Kategoria VI [60 i powyżej] - trasa 2, trasa 3 

W każdej z kategorii miejsca nagradzane: 1-3 

1. UCZESTNICTWO 
• W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem 

pisemnej zgody prawnego opiekuna. 
• Uczestnictwo w biegu i pobranie numeru startowego dla osób z Kategorii I i II wymaga potwierdzenia wieku poprzez okazanie 

legitymacji szkolnej. 
• Limit uczestników biegu wynosi 150 osób. 

• Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych 
niezależnych od organizatora powodów. 

• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych. 

• Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 

2. ZGŁOSZENIA 

• Zapisy do biegu głównego odbywają się przez wypełnienie formularza na stronie internetowej 
• Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny. 
• W przypadku rezygnacji wymagane jest zgłoszenie telefoniczne lub osobiste na przynajmniej 2 dni przed imprezą. 

• Zapisy trwają do 3 MARCA 2023 r. do godz.: 24:00, istnieje możliwość zapisania się w dniu biegu natomiast organizator może 
odmówić przyjęcia zgłoszenia wynikającego z przyczyn organizacyjnych. 

3. NAGRODY 

Organizator przewiduje pamiątkowe puchary dla zwycięzców (miejsca 1 - 3). 

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy. 

Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych. 

4. ZASADY FINANSOWANIA 

• Zawodnicy startują na własny koszt. 

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy. 

Pakiet startowy dla każdego uczestnika stanowi: 

• numer startowy 

• koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych 

• pamiątkowy medal 

5. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.  



 

• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na 
materiałach filmowych i fotograficznych z biegu. 

• Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne. 

• Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy. 

• Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy. 

• Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

• Uczestnik zobowiązany jest do pokonywania Biegu jedynie po wyznaczonej przez Organizatora trasie 

• Odpowiedzialność za powstałe urazy oraz konsekwencje wychłodzenia lub przegrzania organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik, który 
bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstały uszczerbek na 
zdrowiu Uczestnika 

• Organizator zastrzega sobie prawdo do odmowy startu lub/i wstępu na teren Biegu osobie znajdującej się w stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających, zachowującej się agresywnie, w stroju stwarzającym możliwe zagrożenie 
bezpieczeństwa, zdrowia lub życia pozostałych Uczestników. 

• Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest firmą Justyna Zając prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą : 
czasomierzyk.pl ul. Grunwaldzka 29/2 57-256 Bardo NIP: 887-175-10-21, będąca właścicielem serwisu internetowego 
Czasomierzyk.pl . Dane osobowe będą wykorzystane do realizacji zapisów internetowych i stacjonarnych, pomiaru czasu, stworzenia 
list wyników i prezentacji ich w biurze zawodów i na stronie internetowej Czasomierzyk.pl ( publikacja imienia i nazwiska, roku 
urodzenia, kategorii wiekowej, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz uzyskanego rezultatu w 
zawodach) . Dane uczestników będą także udostępnione organizatorowi zawodów w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów i 
nie będą udostępniane innym odbiorcom. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. 
Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w zawodach. Wszystkie informacje dotyczące 
uczestników podane i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny lub papierowy i w każdym 
wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Oświadczenie uczestnika biegu: 
• Uczestniczę w Biegu Tropem Wilczym świadom zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu może narazić 

mnie na utratę zdrowia lub życia. 
• Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu. 
• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Powiat Leski - Organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby 

odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub 
życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu. 

• Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są 
definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać 
żadnego zadośćuczynienia przed sądami. 

• Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez 
organizatorów biegu. 

 
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@powiat-leski.pl  
 
 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu podczas trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2. 

 

1.Wstęp na Imprezę plenerową organizowaną przez Starostwo Powiatowe w Lesku  mają jedynie osoby zdrowe, nieposiadające 
objawów zakażenia wirusem COVID 19 i nieprzebywające   na kwarantannie, które dokonały rejestracji.  
  
2.W ramach rejestracji niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego uczestnika imprezy.  
 
3.Ww. dane uczestnika Imprezy są zbierane zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego – na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w imprezie plenerowej. 
 
4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy  
 obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności 
przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na 
celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.  
 
5. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne  
ryzyko i odpowiedzialność.  
 
6. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego  na terenie, gdzie odbywa się 
impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.  
 
7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy  postępować zgodnie z poniższą instrukcją: Kto zauważy 
pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:  
-powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy  
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-powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.  
 
8. Organizator utrwala w formie dokumentacji fotograficznej przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 
Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów    w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać 
utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.  
 
9. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się 
będzie Impreza. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Imprezy może wezwać uczestnika imprezy do 
właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego 
terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.  
 
10. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, będącej pod wpływem  alkoholu lub innych środków odurzających. 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień                           
oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych  za bezpieczeństwo i porządek. 
 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą 
Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na 
występujące okoliczności.                 Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy 
urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych 
w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązania. 
 
12. Za zachowanie niniejszych procedur na poszczególnych odcinkach wydarzenia odpowiadają kierownik  oraz komitet  imprezy oraz  
odpowiedzialni za organizację danej części wydarzenia. 
 
13. Wyznaczona zostanie przez organizatora wydarzenia osoba ds. przeciwdziałania C0VID- 19, której zadaniem jest przygotowanie                
i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur dot. C0VID -19 na określonym wydarzeniu. 
 
14. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do zapewnienia sobie oraz stosowania podczas całego wydarzenia środków 
bezpieczeństwa w postaci maseczki - gdy utrzymanie dystansu     podczas trwania imprez nie będzie możliwe. W pomieszczeniach 
zamkniętych, salach konferencyjnych, budynkach - maseczka obowiązkowa. 
 
15. Każdy uczestnik imprezy wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w związek z nagrywaniem materiałów video oraz 
fotografowaniem przebiegu imprezy. Uczestnik wyraża zgodę, aby wymienione materiały video lub foto były używane przez 
Organizatora we wszelkich produkcjach, prezentacjach, reklamach, relacjach – wewnętrznych  i zewnętrznych, bez ograniczeń 
czasowych                                 i lokalizacyjnych. Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno w 
zakresie praw autorskich                              i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych - w stosunku do organizatorów 
konferencji. 

 

Procedury dla imprezy plenerowej 

 

1. Układ przestrzenny wystawy plenerowej zostanie zorganizowany w sposób zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między 

uczestnikami wystawy min. 1,5 metra. 

2. W miejscu realizacji wystawy zapewniona zostanie odpowiednia liczba dostępnych toalet, mydła   i środków do dezynfekcji rąk,                

z obsługą, która regularnie je myje  i dezynfekuje. 

3. W miejscu realizacji wystawy zapewniona zostanie odpowiednia liczba dozowników z płynem   do dezynfekcji rąk dostępnych dla 
uczestników wystawy, a w szczególności przy wejściach na teren wystawy, w obszarach namiotów wystawowych, punktów 
gastronomiczno-degustacyjnych. 

4. Na terenie realizacji wystawy zaleca się: 

a) w widocznym miejscu przed wejściem na teren wystawy umieszczona zostanie instrukcja dotycząca mycia rąk, zdejmowania                     
i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem     do dezynfekcji instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk; 

b) maksymalnie ograniczona zostanie możliwość kontaktu osób wchodzących  i wychodzących; 

c) ograniczona zostanie możliwość zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych  w sposób uniemożliwiający zachowanie 

odpowiedniego dystansu. 

 

Pozostałe informacje 

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny:  

a. na stronie internetowej Organizatora,  

b. na Terenie Imprezy.  

2.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Osoby uczestniczące w imprezie plenerowej organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Lesku 

zobowiązują są postępować zgodnie z opisanymi w niniejszym Regulaminie zasadami.  



 

4. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 

5.Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów      w dniu wydarzenia nie przyjdzie na 

konferencje i pozostanie w domu oraz, że będzie postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia 

i skontaktuje    się niezwłocznie  z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,    a w razie pogorszenia 

się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o swoich objawach. 

 


