
 

 

 

 

 

Regulamin  

„Bieg Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych” 

 

1. Organizatorzy: 

• Urząd Gminy Gniezno reprezentowany przez Panią Wójt Marię Suplicką 

• Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku 

 

2. Termin: 06.03.2022 

 

3. Miejsce: Modliszewko  

Trasa - Osiedle Sobańskich 

 

4. Cel imprezy: 

• upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

• edukacja i promocja święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych  

• upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu 

• integracja społeczności lokalnej z Gminy Gniezno  

 

5. Biuro zawodów: 

9:30 -10:30 

 

 

 



6. Uczestnictwo: 

a. bieg jest wydarzeniem bez rywalizacji sportowej,  

b. w biegu może wziąć udział każda osoba będąca mieszkańcem Gminy Gniezno, 

bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego, 

c.  każda osoba startująca w biegu musi być zweryfikowana w Biurze Zawodów,  

d. ustala się limit: 250 osób zapisanych drogą elektroniczną najpóźniej do 28 lutego 

2022 r. godz. 24:00. 

 

7. Program minutowy 

 9:30 – otwarcie biura zawodów  

10:30 – zamknięcie biura zawodów  

10:45 – bieg towarzyszący dla najmłodszych 196 metrów – ’’Bieg Wilczka’’ 

11:00– odśpiewanie hymnu państwowego  i  start biegu na 2,5 km oraz 5 km 

11:45 – zakończenie 

 

8.  Zgłoszenia  

a. Link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5mJEL3ISe40Y9rotdEXvWAHuw

5Bsbb_I4TIz8Br2C8WN9_g/viewform 

b. przed biegiem każdy uczestnik jest obowiązany do odebrania a następnie 

wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego 

 

9. Pakiet startowy  

a. podczas odbioru pakietu startowego, dnia 06 marca 2022, zawodnicy muszą 

posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych, 

 b. w pakiecie startowym każdy uczestnik biegu otrzymuje: 

 • numer startowy z logiem Patrona biegu,  

• pamiątkową koszulkę,  

• materiały promocyjne,  

• wodę, kawa, herbata, ciasto  

c. Organizator nie gwarantuje zgodności rozmiaru koszulki z wyborem 

uczestnika. 

 



10. Postanowienia końcowe 

 a. bieg odbędzie się bez względu na pogodę,  

b. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników,  

d. każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę 

na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z 

RODO przez organizatora oraz w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach 

zgodnie z treścią dołączonego do niniejszego Regulaminu załącznika;  

e. w depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych,  

f. organizator posiada ubezpieczenie OC,  

g. zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin,  

h. impreza ma charakter rekreacyjny, w związku z tym w biegu nie jest mierzony czas,  

i. nie wysyłamy pakietów startowych – odbiór tylko w biurze zawodów w dni imprezy, 

j. ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora 

 

....................................................... /podpis organizatora/  

 

Kontakt: Email:  

m.zasada@ug.gniezno.idsl.pl 

spmodliszewko@wp.pl  

 

Tel: 798904476 Martyna Zasada 

        669763218 Emilia Kaczmarek 
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