
Regulamin Biegu 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Firlej 2022 pod 

honorowym patronatem Wójta Gminy Firlej Dawida Tarnowskiego 
 
I. Organizator: 
 
1. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych„ Tropem Wilczym”, zwany dalej „Biegiem”, jest 

niekomercyjną imprezą sportową o charakterze nie masowym przeznaczoną dla amatorów. 
Bieg odbywał się będzie na dwóch dystansach stosownie do preferowanego przez 
uczestników poziomu trudności. 
 

2. Organizatorami X edycji Biegu, który odbędzie się 6 marca 2022 r. w Firleju są: Fundacja 
Wolność i Demokracja, ul. Al. Jerozolimskie 30 lok. 14, 00-024 Warszawa, NIP: 701-000-41-
21 oraz Urząd Gminy Firlej, ul. Rynek 1, 21 – 136 Firlej, NIP: 714 20 21 936, mail: 
kultura@ug.firlej.pl; www.firlej.pl. 

 
3. Partnerami Biegu są: Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju, Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Firleju, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Firleju, Zespół Szkolno - 
Przedszkolny w Woli Skromowskiej, OSP Firlej, Koło Historyczne AK. 

 
II. Cel imprezy: 
 
1. Oddanie hołdu Żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 
1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP; 
2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych; 
3. Podtrzymywanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków; 
4. Popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej i zdrowej formy ruchu; 
5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
 
III. Termin i miejsce: 
 
Bieg odbędzie się w dniu 6 marca 2022 r. (niedziela) w Firleju (start: Gęsia Plaża nad Jeziorem 
Firlej,  meta biegu: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju, ul. Choiny 1. Bieg odbędzie się 
niezależnie od warunków atmosferycznych, na dystansie 1963 m wzdłuż promenady nad 
Jeziorem Firlej. 
 
IV. Program biegu: 
 

1. Godz. 10.00 otwarcie Biura Zawodów, weryfikacja Uczestników i wydawanie pakietów 
startowych. 

2. Godz. 11.30 – rozpoczęcie, wspólna rozgrzewka do biegu. 
3. Godz. 12.00- start Biegu, miejsce: Gęsia Plaża. 
4. Godz. 12.45 – uroczyste podsumowanie. 

 
V. Ogólne zasady biegu: 
 

1. Limit Uczestników dla Biegu – 150 osób.  



2. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu Uczestników z tym 
zastrzeżeniem, że dodatkowe osoby biorące udział w Biegu nie otrzymają Pakietu 
Startowego. 

3. W przypadku nie wyczerpania puli numerów startowych możliwa będzie rejestracja 
bezpośrednio przed biegiem w Biurze Zawodów w godz. 10.00- 11.30 i uiszczenie opłaty. 

4. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie: www.firlej.pl, najpóźniej 5 dni przed 
datą biegu. 

 
VI. Charakter Biegu:  
 
1. Bieg ma charakter honorowy. Jego ideą nie jest rywalizacja między uczestnikami biegu, ale 
poprzez wspólne bieganie, oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego 
i antysowieckiego. 
2. W biurze zawodów uczestnicy otrzymują numery startowe. 
3. Uczestnikom nie jest mierzony czas. 
4. Nie ma sporządzonej klasyfikacji miejsc. 
5. Uczestników zachęca się do strojów w barwach narodowych. 
6. Każdy z uczestników, który ukończy Bieg, otrzyma na mecie medal pamiątkowy. 
7. W Biegu zostaną przyznane pamiątkowe puchary w kategorii: 

a) OPEN, 
b) Kobiety, 
c) Mężczyźni. 

 
VIII. Uczestnictwo i zgłoszenia: 
 
1. W Biegu może wziąć udział każdy bez względu na wiek. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku 
życia biegną pod opieką rodziców. 
2. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą wziąć udział w Biegu po 
przedstawieniu przed jego rozpoczęciem podczas odbierania pakietu startowego w biurze 
zawodów: 
a) pisemnej zgody podpisanej własnoręcznie przez rodzica (opiekuna prawnego), 
b) oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 
w biegu.     
3. Zapisy prowadzone będą od dnia 6 lutego 2022 roku do 4 marca 2022 roku lub dowyczerpania 
miejsc opłaconych uczestników. 
4. Zgłoszenia będą odbywać się drogą elektroniczną (link do formularza rejestracyjnego wraz z 
oświadczeniami i klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest na stronie 
www.firlej.pl do dnia 4 marca 2022 roku (piątek) do godz. 23.55. Po tym terminie, wprzypadku 
wolnych miejsc zgłoszenie będzie możliwe w biurze zawodów w dniu biegu, w godz. 10.00-11.30, 
w którym dostępne będą druki powyższych oświadczeń. 
5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
6. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa rejestracja, wniesienie opłaty startowej oraz 
weryfikacja w dniu zawodów. 
7. Opłata startowa za wzięcie udziału w Biegu wynosi 5 zł i będzie płatna w dniu zawodów w 
Biurze Zawodów. 



8. Za zgłoszenie uważa się zarejestrowanie uczestnika i dokonanie opłaty startowej. Osoby, które 
spełnią ten warunek zostaną wpisane na listę startową. Dokonanie opłaty jest warunkiem 
umieszczenia zawodnika na liście startowej Biegu. 
9. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie można przekazać ani odsprzedać numeru 
startowego innej osobie. 
10. Każdy Uczestnik Biegu zobowiązany jest do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania 
Pakietu Startowego w Biurze Zawodów w dniu Biegu 6 marca 2022 roku w godz. między 10.00 a 
11.30. Pakiet Startowy można odebrać wyłącznie osobiście. Nie będzie możliwe odebranie 
pakietu startowego przez inną osobę. 
11. W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze 
sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podawanymi podczas rejestracji. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za nieodebranie Pakietu Startowego lub 
któregokolwiek z jego elementów. 
12. Pakiet Startowy zawiera numer startowy, agrafkę do przypięcia tego numeru oraz koszulkę 
okolicznościową. 
 
IX. Postanowienia końcowe: 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez 
siebie kategoriach oraz do stworzenia dodatkowych kategorii. 
2. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na 
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami, itp. Na miejscu Biegu 
zabrania się też wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 
Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które 
mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego 
regulaminu. 
3. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, 
środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych. Uczestnikom zabrania 
się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą 
dyskwalifikacji. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik naruszył powyższy zakaz, Organizator 
zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego 
trakcie. 
4. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i 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. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza 
rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił 
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie 
zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
5. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu, 
jednakże informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci 
lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością  
i/lub uczestnictwem w Biegu. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, 
wynikające z winy Uczestnika biegu. 
7. Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie NNW. 



8. Organizator, wszystkie podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników za 
ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub 
po zawodach, a spowodowane zostaną przez Uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
imprezy sportowej. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, 
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. 
Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-
ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, nastronach internetowych, w gazetach i na wystawach, 
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez 
Organizatora.  
11. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 
zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego 
danych osobowych, w tym: wizerunku, imienia i nazwiska, miejsce zamieszkania na wszystkich 
polach eksploatacji, w szczególności portalach społecznościowych, biuletynach informacyjno 
reklamowych, stronach www Organizatora, podmiotu współpracującego oraz partnerów. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania – bezpodawania 
powodów. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i 
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
14. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
 
 

Wójt Gminy Firlej 
(-) Dawid Tarnowski 


