
Regulamin „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

 

 
1. Nazwa imprezy: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
2. Organizator: Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, RTM Opakowania, POLKRYS Sp. z o.o., Dariusz 

Jankowski, Koło Gospodyń Wiejskich Rożno-Parcele. 
3. Charakter imprezy: rekreacyjny, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, bezpłatny bez 

sportowej rywalizacji, po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału w biegu. 

4. Termin: 03.03.2019 r. (niedziela), start  o godz. 12:45  - ze Stadionu Miejskiego im. Zdzisława Kokowicza, 

ul. Sikorskiego,  Aleksandrów Kujawski, zakończenie tego samego dnia o godz. 14:00 Stadion Miejski im. 

Zdzisława Kokowicza, ul. Sikorskiego, Aleksandrów Kujawski.  

5. Cel imprezy: oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 

1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP – tzw. Żołnierzom Wyklętym, poszerzenie i popularyzacja 

wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.  

6. Długość trasy biegu i przebieg: Trasa biegu liczy łącznie ok. 11 km i ma następujący przebieg: 

START: ze Stadionu Miejskiego im. Zdzisława Kokowicza, ul. Sikorskiego,  Aleksandrów Kujawski  

- ul. Sikorskiego Aleksandrów Kujawski (gmina miejska),  

- ul. Kazimierza Górskiego Aleksandrów Kujawski (gmina miejska), 

- Rożno-Parcele, ul. Storczykowa (gmina wiejska), 

- Rudunki, ul. Jana Pawła II (gmina wiejska), 

- Służewo, ul. Polna (gmina wiejska), 

- Służewo Pole (gmina wiejska), 

- Służewo ul. Toruńska (w stronę poligonu) - (gmina wiejska), 

- droga wewnętrza Gminy Aleksandrów Kujawski (las)- (gmina wiejska),  

- Rożno-Parcele, ul. Krokusowa (droga w lesie) - las Nadleśnictwa Gniewkowo (gmina wiejska) 

- Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa (droga w lesie) - las Nadleśnictwa Gniewkowo (gmina wiejska) 

- Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa (gmina wiejska), 

- ul. Targowa, Aleksandrów Kujawski (gmina miejska), 

- ul. Sikorskiego Aleksandrów Kujawski (gmina miejska),  

META: Stadion Miejski im. Zdzisława Kokowicza, ul. Sikorskiego, Aleksandrów Kujawski. 

7. Sprawy organizacyjne: 

1) godz. 12:35 Zbiórka uczestników na Stadionie Miejskim im. Zdzisława Kokowicza, ul. Sikorskiego, 

Aleksandrów Kujawski. 

2) godz. 12.45. START biegu. Bieg ze Stadionu Miejskiego im. Zdzisława Kokowicza, ul. Sikorskiego,  

Aleksandrów Kujawski  

3) godz. 14.00 META biegu: Stadion Miejski im. Zdzisława Kokowicza, ul. Sikorskiego, Aleksandrów 

Kujawski. Na miejscu pokazy i wystawa związana z tematyką wydarzenia.  

8. Warunki uczestnictwa,  wymogi bezpieczeństwa i inne postanowienia: 

1) Warunkiem uczestnictwa w biegu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, spełnienie wymogów w nim 

zawartych oraz podporządkowanie się poleceniom Organizatora i służb zabezpieczających bieg.  

2) Bieg ma formę towarzyską i nie będzie mierzony czas oraz prowadzona klasyfikacja.  

3) Udział w biegu jest bezpłatny.  

4) Dla każdego uczestnika biegu przewidziane są medale pamiątkowe, koszulki. 

5) Podczas biegu jest przewidziana opieka medyczna.  

6) Na mecie organizatorzy przewidują poczęstunek.  

7) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, na powierzchni asfaltowej, leśnymi ścieżkami, przeplatanymi 

drogami gruntowymi, niewielkie wzniesienia, nierówności.  

8) Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 

50 uczestników. 

9) Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 3 marca 2019 roku ukończą 16 lat.  

10) Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym. Biuro 

Organizacyjne będzie się mieściło Sali na Dworcu w Aleksandrowie Kujawski, ul. Wojska Polskiego 2,  

w dniu biegu od godziny 10.00. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 

oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.  

11) Osoby w wieku 16-18 lat, (które w dniu biegu tj. 3 marca 2019 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) 

zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem  

i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem 

osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.  

12) Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do przepisów 

dotyczących pieszych w miejscach niebezpiecznych i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom 

organizatorów. Przy poruszaniu się drogami publicznymi zawodnicy zobowiązują się do poruszania się 



chodnikiem, a w drugiej kolejności lewym poboczem. Jeśli nie ma takiej możliwości należy poruszać się 

lewą stroną drogi i ustępować pojazdom poruszającym się po drodze. 

13)  Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w miejscu wyznaczonym przez organizatora.  

14) Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas 

imprezy.  

15) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

16) Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział  

w biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem 

Uczestnika w biegu, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

17) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na 

odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

18) Organizator poprzez współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy Aleksandrów Kujawski 

zapewnią zabezpieczenie skrzyżowań dróg, poprzez wystawienie posterunków druhów OSP.  

19)   Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji biegu oraz 

wizerunku  na uwiecznienie ich głosu i wizerunku w  dowolnej formie cyfrowej i analogowej, a w 

szczególności poprzez ich filmowanie i fotografowanie zarówno bezpośrednio przed startem, w trakcie biegu 

i bezpośrednio po jego zakończeniu oraz nieodpłatne powielanie i publikację powstałych w ten sposób 

materiałów w mediach i materiałach promocyjnych, na dowolnych polach ekspozycji. 

20) Fotorelacja i multimedia z biegu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Aleksandrów 

Kujawski  http://gmina-aleksandrowkujawski.pl/ .  

 

9. Zgłoszenia  

1) Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na elzbieta.wieckowska@gmina-aleksandrowkujawski.pl  

dopisek w tytule „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” lub telefonicznie 54/282 20 59 w.51 lub 

48. 

2) Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 1 marca 2019 r. do godz. 13:00 lub do wyczerpania limitu 

zawodników, który wynosi 50 osób lub w dniu biegu tj. 3 marca 2019 r. w Biurze Organizatora.  

10. Zasady finansowania  

1) Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.  

2) Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.  

11. Postanowienia końcowe  

Wszystkie informacje dotyczące biegu są udzielane mailowo elzbieta.wieckowska@gmina-

aleksandrowkujawski.pl lub tomasz.wroblewski@polkrys.pl    

 

(-) Andrzej Olszewski 

           Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski  

 

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 roku  

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych  

w siedzibie Urzędu ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Został powołany Inspektor Danych 

Osobowych kontakt mail: alicja.letkiewicz-sulinska@gmina-aleksandrowkujawski.pl 

 

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO w celu 

organizacji wydarzenia „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” . 

 

Państwa wizerunek może zostać udostępniony wydawcy Gazety Aleksandrowskiej. Państwa dane osobowe będą 

przechowywane przez okres konieczny dla organizacji biegu tj. do 01.04.2019 r. Po tym terminie dane zostaną 

usunięte.  

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla organizacji wydarzenia „Tropem 

Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 

 

 

(-) Andrzej Olszewski 
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Administrator Danych Osobowych  


