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REGULAMIN IMPREZY 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” 

Sandomierz 06 marca  2022 r. 

 

 

 

1. CEL IMPREZY: 

-Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  

-Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

-Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród 

mieszkańców Polski. 

-Promocja Miasta Sandomierza jako przyjaznego dla biegaczy.  

 

2. ORGANIZATORZY: 

- MOSiR w Sandomierzu 

- Fundacja Wolność i Demokracja 

 

3. TERMIN I MIEJSCE : 

06 marca 2022r. ( tj. Niedziela) start biegu godzina 12:00 

Ul. Podwale Dolne (okolice armat) 

 

Biuro Zawodów otwarte: 

Pakiety startowe można odbierać w tygodniu poprzedzającym zawody 

na Stadionie Sportowym ul. Koseły 3a w godz. 07:00 do 15:00 oraz  

w biurze zawodów w dniu startu tj. 06.03.2022 w godz. od 9:00 – 11:00  

Ul. Podwale Dolne ( okolice armat) 

 

4. TRASA: 

Dystans 2100 m  

Start: okolice armat na ul. Podwale Dolne 

Trasa:  ul. Podwale Dolne, Aleja Emmendingen, Sandomierski Park 

Piszczele. 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

  

Na dystansie 2100 m prawo startu mają osoby, które najpóźniej do 

dnia 06.03.2022 roku ukończą 13 lat (tj. urodzone przed 06.03.2009 r.) 

W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku 

życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w zawodach 

podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia 

Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału  
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w zawodach” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, 

wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej  

i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć 

w Biurze Zawodów. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia  

i związanych z nim ograniczeń, które mogą utrudnić zawodnikowi 

uczestnictwo w zawodach, jest  on zobowiązany we własnym zakresie, 

zasięgnąć przed startem opinii lekarza.  

        Limit Uczestników Biegu wynosi 180 osób. W przypadku wyczerpania 

limitu numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do 

wcześniejszego zakończenia rejestracji.  
 Zgłoszenie swojego uczestnictwa jest jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych dla  potrzeb wewnętrznych 

organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 

informacyjnych i reklamowych.  

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, 

bądź innych środków odurzających. 

 Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie skutkować 

będzie dyskwalifikacją. 

 

6. DYSTANSE I KATEGORIE: 

              Dystans 2100 m 

Kategoria OPEN  

 

7. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU: 

      Zgłoszenia zawodników do biegu przyjmowane są drogą elektroniczną, link do 

zapisów:  

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6672 

 

Rejestracja  elektroniczna będzie obowiązywać  do  dnia  01.03.2022r. 

 

 

- UDZIAŁ W BIEGU JEST BEZPŁATNY - 

 

 

   8.     NAGRODY: 

       W biegu na 2100 m pierwsze 3 osoby na mecie otrzymują nagrody. 

   

  

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6672
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9. KLAUZULA INFORMACYJNA:    

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji siedzibą w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: 

sekretariat@mosir.sandomierz.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres 

email): iod@cuw.sandomierz.eu 

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych MOSiR  

w Sandomierzu. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania imprezy sportowej.  

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

cofnięcia zgody. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania 

spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył/a w imprezie sportowej. 

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

              - zawody odbędą się bez względu na pogodę,  

              - każdy zawodnik otrzyma numer startowy,  

              - każdego zawodnika obowiązuje ubiór sportowy i obuwie sportowe,   

                adekwatne do danej dyscypliny, 

              - każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw                            

                 nieszczęśliwych wypadków, 

              - ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

 UWAGA ! 

Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa uczestnictwa w zawodach sportowych zorganizowanych  

przez MOSiR w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii na 

podstawie aktualnych wytycznych. 

Zawodnicy są zobowiązani do zadeklarowania o swoim stanie zdrowia  

i ewentualnych objawach mogących świadczyć o chorobie (covid-19).  

mailto:sekretariat@mosir.sandomierz.pl
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