
 

REGULAMIN 

VI EDYCJI LOKALNEGO BIEGU „TROPEM WILCZYM.  

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

ORGANIZOWANEGO W DĘBLINIE   

W DNIU 4 MARCA 2018 R.  

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. VI. edycja lokalnego Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”  

zwanej dalej „Biegiem” jest niekomercyjną imprezą sportową o charakterze niemasowym przeznaczoną 

dla amatorów i rozgrywany będzie na czterech dystansach (100m, 400m, 1963m, 5000m),  

stosownie do preferowanego przez uczestników poziomu trudności; 

2. Bohaterami „Biegu” w 2018 r. będą żołnierze, których szczątki zostały odnalezione na cmentarzu 

Powązkowskim w Warszawie, na tzw. „Łączce”, w tym płk pil. Szczepan Ścibior – komendant 

Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie; 

3. Patronat Narodowy nad „Biegiem” sprawuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda  

w Stulecie Odzyskania Niepodległości; 

4. „Bieg” organizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Tropem Wilczym.  

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – edycja 2018, którego inicjatorem, organizatorem głównym  

i koordynatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja; 

5. Współorganizatorzy „Biegu”: 

 Fundacja Wolne Dźwięki; 

 PZU i PGNiG – MECENAT PLATYNOWY; 

 Mecenat Złoty – PKN Orlen i KGHM Polska Miedź – MECENAT ZŁOTY; 

 PPKO Bank Polski, PKO Fundacja, Festiwal Filmowy NNW Niepokorni Niezłomni Wyklęci,  

Fundacja Virtuti Artis– PARTNER; 

 Fundacja KGHM Polska Miedź– PARTNER FINANSOWY; 

 ORLEN Warsaw Marathon – PARTNER BIEGOWY; 

 Instytut Pamięci Narodowej– PARTNEJ EDUKACYJNY; 

 TVP, Polskie Radio, Wirtualna Polska– PATRON MEDIALNY; 

 dzienniki: Gazeta Polska Codziennie, Super Express; tygodniki: Do Rzeczy, Gazeta Polska, Sieci; 

miesięczniki: Historia Do Rzeczy, wSieci Historii; Polska Agencja Prasowa; portale internetowe: 

Niezależna.pl i Polityce– PARTNER MEDIALNY; 

6. Organizatorem lokalnym „Biegu” na terenie miasta Dęblin jest wyłącznie Polskie Towarzystwo 

Tatrzańskie i Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego    zwany 

dalej „Partnerem, zgodnie z pisemną umową zawartą z Fundacją Wolność i Demokracja; 

7. Współorganizatorem lokalnym „Biegu” na terenie miasta Dęblin jest 4. Skrzydło Lotnictwa 

Szkolnego, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblińskie Koło Ligi Morskiej i Rzecznej, 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie; 

8. Partnerem lokalnym „Biegu” na terenie miasta Dęblin jest: Dęblin24.eu, Mosaic Studio. 

 



II. Cele i zadania „Biegu”: 

1. Oddanie hołdu żołnierzom podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963  

w obrębie przedwojennych granic RP;  

2. Upamiętnienie „Żołnierzy Wyklętych”, w tym mjr Franciszka Jaskólskiego ps. „Zagończyk”  

z okazji 105 rocznicy jego urodzin; 

3. Upamiętnienie bohaterów „Biegu” w 2018 r., których szczątki zostały odnalezione na cmentarzu 

Powązkowskim w Warszawie, na tzw. „Łączce”, w tym płk pil. Szczepana Ścibiora – komendanta 

Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie; 

4. Poszerzenie i popularyzacja wiedzy na temat „Żołnierzy Wyklętych”;  

5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Dęblina,  

a w szczególności popularyzacja idei biegania oraz integracja społeczności lokalnej. 
 

III. Informacje ogólne: 

1.  „Bieg” odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne na terenie Garnizonu Dęblin-Lotnisko  

w dniu 4 marca 2018 r.; 

2. Udział w „Biegu” dla wszystkich uczestników jest bezpłatny (bez opłaty startowe); 

3. Zapisy i rejestracja odbędzie się w pierwszym naborze do 23 lutego 2018 r.;  

4. Do pierwszego naboru mogą przystąpić 9 osobowe drużyny mieszane, np.     5 płci męskiej i 4 płci 

żeńskiej z dęblińskich szkół: podstawowych (Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5); gimnazjów (Nr 1, Nr 2, Nr 3); 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego; szkół ponadgimnazjalnych (OLL, LO, ZSZ Nr 1,  

ZSZ Nr2); 4.SLSz, WSOSP, 41. BLSz, CSIL-u, MKS Orlęta 1925 Dęblin; w tym harcerze  

i członkowie PTT; w uzasadnionych przypadkach dopuszczone będą odstępstwa od ww. proporcji płci; 

5. W przypadku nie wykorzystania miejsc przez podmioty wskazane w pkt. 4 odbędzie się drugi otwarty 

nabór do 1 marca 2018 r., do którego będzie można przystąpić indywidualnie lub zespołowo; 

6. Limit miejsc w drugim naborze jest ograniczony, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń; 

7. Uczniowie wszystkich dęblińskich szkół, w tym niepełnoletni biorą udział w „Biegu” tylko  

pod opieką nauczycieli, np. wf, pełniących funkcję kierowników drużyn i nie biorących udziału  

w „Biegu”; 

8. Niepełnoletni uczestnicy „Biegu”, którzy nie ukończyli 12 lat w przypadku dystansu 400m, biorą 

udział w „Biegu” tylko w asyście biegnącego obok co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego; 

9. Niepełnoletni uczestnicy „Biegu”, w przypadku dystansu 100m, biorą udział w „Biegu”  

tylko w asyście biegnącego obok co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego; 

10. Dystanse „Biegu”: 

• bieg „Honorowy” na dystansie 1963m; 

• bieg „Wilków” na dystansie 5000m; 

•  bieg „Wilczków” na dystansie 400m i 100m; 

9. Ramowy program „Biegu”: 

• 9.00 – zbiórka wszystkich uczestników „Biegu” na dziedzińcu przed Klubem WSOSP; 

• 9.10 – weryfikacja uczestników biegu „Wilków”, wydawanie pakietów startowych; 

• 10.00 – udział uczestników „Biegu” i Gości Honorowych we mszy świętej w intencji  

„Żołnierzy Wyklętych” w Kościele Garnizonowym p.w. MB Loretańskiej; 

• 11.00 – weryfikacja uczestników biegu „Honorowego” i „Wilczków”, wydawanie pakietów 

startowych; 

• 11.40 – odprawa techniczna wszystkich uczestników „Biegu”; 

• 12.00 – start do biegu „Honorowego” na dystansie 1963m; 



• 12.30 – start do biegu „Wilków” na dystansie 5000m; 

• 13.00 – start do biegu „Wilczków” na dystansie 400m; 

• 13.15 – start do biegu „Wilczków” na dystansie 100m; 

• 14.30 – zakończenie imprezy, wręczenie pamiątkowych medali. 

 
IV. Zgłoszenia do udziału w „Biegu”: 

1. Do „Biegu” na każdym dystansie zapisy i rejestracja odbywa się w BIURZE ZGŁOSZEŃ  

I REJESTRACJI z siedzibą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dęblinie przy ul. Okólnej 19  

w pierwszym naborze do dnia 23 lutego 2018 r. – w godz. 10.00-16.00 (od poniedziałku do piątku),  

oraz w drugim naborze do 1 marca 2018 r. – w godz. 10.00-16.00 (od poniedziałku do czwartku)  

na podstawie dostarczonych FORMULARZY REJESTRACYJNYCH, wypełnionych i podpisanych 

czytelnie przez kandydatów na uczestników „Biegu”; 

2. Zgłoszenie w wersji papierowej należy poprzedzić zgłoszeniem pocztą elektroniczną na adres: 

pttdeblin@gmail.com, w pierwszym naborze do 23 lutego 2018 r. –  do godz.14.00 oraz w drugim 

naborze do 1 marca 2018 r. do godz.14.00; 

3. W przypadku osób, które do dnia organizowania „Biegu” – 4 marca 2018 r. nie ukończyły 18 lat,  

wymagane jest dodatkowo pisemne OŚWIADCZENIE pozwolenia do udziału w „Biegu”, czytelnie 

podpisane przez jednego z rodziców lub prawnego opiekuna, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK  

NR 1 do regulaminu „Biegu”; OŚWIADCZENIE to należy złożyć w BIURZE ZGŁOSZEŃ  

I REJESTRACJI wraz z FORMULARZEM REJESTRACYJNYM, oraz uprzednio przesłać pocztą 

elektroniczną na adres: pttdeblin@gmail.com; 

4. Rejestracji w pierwszym naborze dokonują kierownicy drużyn, a w drugim naborze kierownicy 

drużyn, jeden z rodziców lub opiekun prawny;  

5. Kierownicy drużyn, rodzice lub opiekunowie prawni, którzy nie posiadają ważnych przepustek 

upoważniających do wejścia na teren Garnizonu Dęblin-Lotnisko, zobowiązani są do wypełnienia 

FORMULARZA Z DANYMI OSOBOWYMI i złożenia go w BIURZE ZGŁOSZEŃ  

I REJESTRACJI, oraz przesłania pocztą elektroniczną na adres: pttdeblin@gmail.com  

do dnia 23 lutego 2018 r., – godz.14.00 w pierwszym naborze oraz do 1 marca 2018 r. – godz.14.00  

w drugim naborze; DANE OSOBOWE kierowników drużyn, rodziców lub opiekunów prawnych  

są niezbędne do sporządzenia listy wejściowej na teren Garnizonu Dęblin - Lotnisko  

w dniu 4 marca 2018 r. przez te osoby; 

6. W biegu „Honorowym” rozgrywanym na dystansie 1 963m prawo startu mają wyłącznie osoby,  

które najpóźniej do dnia 4 marca 2018 r. ukończyły co najmniej 16 lat; 

7. W biegu „Wilków” rozgrywanym na dystansie 5000m prawo startu mają wyłącznie osoby,  

które najpóźniej do dnia 4 marca 2018 r. ukończą 18 lat; 

8. W biegu „Wilczków” rozgrywanym na dystansie 400m prawo startu mają wyłącznie osoby,  

które najpóźniej do dnia 4 marca 2018 roku ukończą co najmniej 12 lat; 

9. W biegu „Wilczków” rozgrywanym na dystansie 100m prawo startu mają wyłącznie osoby,  

które najpóźniej do dnia 4 marca 2018 roku ukończą co najmniej 4 lata i będą biegły w asyście  

z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym; 

10.  „Partner” – lokalny organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłaszania  

i rejestracji uczestników „Biegu”, w przypadku wyczerpania limitu miejsc lub z innych niezależnych  

od „Partnera” powodów. 
 
V. Weryfikacja uczestników „Biegu”: 
 

1. Wszyscy kandydaci na uczestników „Biegu” zobowiązani są do weryfikacji w dniu 4 marca 2018 r.  

w godz. 9.10-9.50 lub 11.00-11.45 w BIURZE „Biegu”, które będzie się mieścić na terenie Garnizonu 

Dęblin-Lotnisko w hallu Klubu WSOSP przy ul. Dywizjonu 303 nr 6; 
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2.  Podczas weryfikacji pełnoletni kandydaci na uczestników „Biegu” muszą okazać się aktualnym 

dowodem tożsamości, a niepełnoletni aktualną legitymację szkolną w celu sprawdzenia danych 

osobowych podanych przy rejestracji; warunkiem dopuszczenia do weryfikacji, a następnie do „Biegu” 

na każdym dystansie jest uprzednie zgłoszenie i rejestracja dokonana przez kierowników drużyn  

w pierwszym naborze do dnia 23 lutego 2018 r. lub w drugim naborze do dnia 1 marca 2017 r. 

zarejestrowanych przez kierowników drużyn oraz indywidualnie, w tym przez jednego z rodziców  

lub opiekuna prawnego w przypadku nieletnich kandydatów na uczestników „Biegu”; 

3. Po pozytywnej weryfikacji członków drużyn i osób zgłoszonych do „Biegu” indywidualnie, nastąpi 

odbiór pakietów startowych przez kierowników drużyn, oraz uczestników zgłoszonych do „Biegu” 

indywidualnie – pamiątkowej koszulki i numeru startowego;  

4. Numer startowy należy umieścić na przedzie koszulki w widocznym miejscu, umożliwiającym 

identyfikację uczestnika „Biegu”;  

5. Uczestnicy, którzy nie dopełnią tego obowiązku nie będą dopuszczeni do udziału w „Biegu”. 
 
VI. Ogólne warunki uczestnictwa w „Biegu” na każdym dystansie: 

 

1. Wszystkich uczestników „Biegu” obowiązuje strój sportowy i obuwie dostosowane do panujących 
warunków atmosferycznych; 

2. Ze względu na charakter „Biegu”, „Partner” – lokalny organizator, zachęca podchorążych WSOSP, 
żołnierzy zawodowych 4.SLSz, WSOSP, 41. BLSz, CSIL-u i harcerzy do startu w „Biegu”  
w umundurowaniu; 

3. Trasy „Biegu” na każdym dystansie przebiegać będą na terenie Garnizonu Dęblin-Lotnisko, drogami  
o nawierzchni asfaltowej i brukowej, a ich schematy otrzymają kierownicy drużyn  
przy odbiorze pakietów startowych; „Partner” zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca  
i przebiegu tras na każdym dystansie „Biegu”; 

4. Poruszanie się uczestników „Biegu” na każdym dystansie odbędzie się drogami 
przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym; stąd należy biec prawą stroną jezdni,  
przy jej prawej krawędzi i kategorycznie zabronione jest przekraczanie osi jezdni,  
tym bardziej wkraczanie na jej lewą stronę; w miejscach niebezpiecznych  
(np. na skrzyżowaniach z innymi drogami, zakrętach) należy zachować szczególną ostrożność; 

5. Limit czasu na pokonanie biegu „Honorowego” na dystansie 1963m wynosi 30 minut– 
uczestnicy, którzy w tym czasie nie dotrą do mety będą zobowiązani do zejścia z trasy; 

6. Limit czasu na pokonanie biegu „Wilków” na dystansie 5000m wynosi 60 minut– 
uczestnicy, którzy w tym czasie nie dotrą do mety będą zobowiązani do zejścia z trasy,  
chyba że do mety pozostało mniej niż 1000m; 

7. Limit czasu na pokonanie biegu „Wilków” na dystansie 400m wynosi 15 minut– 
uczestnicy, którzy w tym czasie nie dotrą do mety będą zobowiązani do zejścia z trasy; 

8. Limit czasu na pokonanie biegu „Wilków” na dystansie 100m wynosi 10 minut– 
uczestnicy, którzy w tym czasie nie dotrą do mety będą zobowiązani do zejścia z trasy. 

 

VII. Klasyfikacja i świadczenia na rzecz uczestników „Biegu”: 

1. Na każdym dystansie „Biegu” odbędzie się klasyfikacja wg. płci, a każdy uczestnik, który ukończy 

jeden z dystansów „Biegu” otrzyma pamiątkowy medal; 

2. Każdy uczestnik „Biegu” otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą m. im: 

a) numer startowy; 

b) pamiątkowa koszulka z nadrukiem o tematyce „Żołnierzy Wyklętych”; 

c) ciepły posiłek; 

3. Pakiet startowy odbierają w dniu 4 marca 2018 r. kierownicy drużyn w BIURZE „Biegu”  

w godz. 09.10-09.50 lub 11.00-11.40; uczestnicy „Biegu” nie będą mieli żadnych roszczeń  

z tytułu nieodebrania pakietów startowych przez kierowników drużyn; 



4. „Partner” – lokalny organizator, zapewnia opiekę medyczną podczas trwania „Biegu”  

i zabezpieczenie techniczne tras „Biegu”; 

5. Szatnia i WC zlokalizowane będą na trenie Garnizonu Dęblin-Lotnisko w Klubie WSOSP  

przy ul. Dywizjonu 303 nr 6. 

VIII. Inne postanowienia: 

1.  „Partner” – lokalny organizator, podczas weryfikacji w dniu 4 marca 2018 r. w BIURZE „Biegu” 

(mieszczącym się w hallu Klubu WSOSP przy ul. Dywizjonu 303 nr 6)  

zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego FORMULARZA REJESTRACYJNEGO,  

co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą  

oraz do zdyskwalifikowania każdego kandydata na uczestnika „Biegu”, wobec którego istnieje 

uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki regulaminu „Biegu”; 

2. Zapisując się na jeden z dystansów „Biegu” uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922). „Partner”, zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo 

do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania 

imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących  

lub związanych z uczestnictwem w „Biegu” na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość 

ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne 

potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady  

i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach 

oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych  

i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich 

innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez „Partnera” i podmiotami  

z nim powiązanymi. Jednocześnie uczestnik „Biegu” przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, 

modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji 

biograficznych uczestnika. Uczestnik oświadcza, że „Partner” ani podmioty z nim powiązane, nie są  

i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi  

w niniejszym punkcie. Uczestnik „Biegu” udziela „Partnerowi” i podmiotami z nim powiązanymi, 

nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów uczestnika w dowolnym 

celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego uczestnika, a w szczególności  

w celu reklamy i promocji; 

3. „Bieg” ubezpiecza „Partner”. „Partner” nie zapewnia jednak 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”.  



Uczestnikom „Biegu” doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. 

„Partner” zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 

zatrudnionemu przez lub w imieniu „Partnera” do udzielenia pierwszej pomocy medycznej  

lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu uczestnika poszkodowanego  

w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.  

Uczestnik „Biegu” jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione 

przez „Partnera”, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący „Bieg”,  

a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku  

z obecnością lub udziałem uczestnika w „Biegu”. 

Uczestnik „Biegu” startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane  

z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w „Biegu”  

wiąże się z wysiłkiem fizycznym w warunkach zimowych i pociąga za sobą naturalne ryzyko  

i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych  

oraz śmierci, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.  

Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia  

w tym momencie. Przekazanie „Partnerowi” prawidłowo wypełnionego FORMULARZA 

REJESTRACYJNEGO opatrzonego czytelnym podpisem oznacza, że uczestnik „Biegu” 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. Uczestnik „Biegu” oświadcza, że nie będzie działał na szkodę „Partnera”. 

Uczestnik „Biegu” deklaruje, że zwróci „Partnerowi” wszystkie koszty (w tym koszty honorariów 

adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez „Partnera” na rzecz jakiejkolwiek osoby 

(w tym uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, 

stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału 

uczestnika w „Biegu” z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony „Partnera”.  

W przypadku osób, które do 4 .marca.2018 r. tj. do dnia organizowania „Biegu” nie ukończyły 18 lat, 

powyższe zobowiązania biorą na siebie dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie poprzez złożenie 

pisemnego OŚWIADCZENIA – pozwolenia do udziału w „Biegu”, opatrzonego własnoręcznym 

czytelnym podpisem; 

4. Wszyscy uczestnicy „Biegu” są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć  

na miejsce „Biegu”; 

5. Ze względów bezpieczeństwa „Biegu” zabroniony jest udział osób poruszających się  

na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami.  

Zabrania się wnoszenia na trasę „Biegu” przedmiotów, które mogą być niebezpieczne  

dla innych uczestników. Na miejscu „Biegu” zabrania się wnoszenia środków odurzających, 



dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno 

przed, jak i w trakcie „Biegu”. „Partner” zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału 

w „Biegu” osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków 

odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych; 

6. „Partner” zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika „Biegu” co do którego 

stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w „Biegu”;  

7. Każdy uczestnik „Biegu”, kierownik drużyny, asysta (rodzic, opiekun prawny) uczestnika 

„Biegu”, zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie  

do uczestnictwa w „Biegu”, w szczególności zasad fair play. 

 

IX. Inne postanowienia: 

1. „Partner” – lokalny organizator zaleca posiadanie aktualnych badań lekarskich przez uczestników 

„Biegu”; 

2. „Partner” nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania „Biegu”; 

3. Wszystkich uczestników „Biegu” obowiązuje niniejszy regulaminu „Biegu”; 

4. W sprawach nieobjętych regulaminem „Biegu” rozstrzyga „Partner”; 

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu „Biegu”  należy do „Partnera”; 

6. Kontakt z „Partnerem” można nawiązać za pośrednictwem: e-mail: <pttdeblin@gmail.com>,  

lub telefonicznie: tel. kom.: 696-399-768. 

 

mailto:pttdeblin@gmail.com

