REGULAMIN UROCZYSTOŚCI

BIEG TROPEM WILCZYM 2019
NARODOWY DZIEO PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
67 ROCZNICA ŚMIERCI PŁK MARIANA PILARSKIEGO PS. „JAR” i KPT. STANISŁAWA BIZIORA PS.
„EAM”
RADECZNICA 3 MARCA 2019

ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Głos Bohatera
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej o. Zamośd
Urząd Gminy Radecznica
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy
Klasztor oo. Bernardynów w Radecznicy
CEL UROCZYSTOŚCI
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 –
1963 w obrębie przedwojennych granic RP
2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei
biegania.
4. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkaocom gminy Radecznica historii II Inspektoratu
Zamojskiego AK
5. Promocja gminy Radecznica
TERMIN i MIEJSCE
3 marca 2019 - Radecznica
1. Bazylika Objawieo Św. Antoniego w Radecznicy – Ceremoniał Wojskowy i Msza Święta
2. Bieg ulicami: Klasztorną, Parkową, Gwarną i B. Prusa. Start spod Krypty pod Bazyliką, meta za
Urzędem Gminy w Radecznicy.

3. Teren za Urzędem Gminy w Radecznicy (meta i zakooczenie biegu).
ZGŁOSZENIA
Zgłosid na bieg można się poprzez e-mail: w.kondrat@glosbohatera.pl lub telefonicznie 665 494 052
PROGRAM MINUTOWY UROCZYSTOŚCI
8:45 – wprowadzenie Asysty Honorowej, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i
społecznych na plac przy Krypcie Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego AK w Bazylice w Radecznicy
9:00 – Rozpoczęcie uroczystości, odegranie Hymnu Narodowego
9:05 – Przywitanie uczestników przez organizatora
9:10 – Przemówienia i odczytanie listów
9:20 – Apel Pamięci
9:30 – Salwa Honorowa
9:40 – złożenie wieoców w krypcie Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego AK
9:50 – odegranie sygnału „Cisza”
9:55 – wprowadzenie pocztów sztandarowych do Bazyliki
10:00 – Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w 67 Rocznicę Śmierci płk. Mariana Pilarskiego i
kpt. Stanisława Biziora
ok. 11:15 – start Biegu Tropem Wilczym
11:30 – wręczenie nagród i poczęstunek
12:30 – zakooczenie uroczystości
DYSTANS I TRASA BIEGU
1. Dystans wynoszący 1963 metry wskazuje na datę śmierci ostatniego żołnierza „Wyklętego” Józefa Franczaka ps. „Laluś”.
2. Start biegu na dystansie 1963 m nastąpi o godz. 11.15.
3. Szczegółowa mapa tras biegów zostanie zamieszczona na stronie internetowej biegu oraz na
wydarzeniu na facebooku.
4. Trasa przebiegad będzie ścieżkami o różnej nawierzchni .
5. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu.
6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 100 metrów oraz zabezpieczona przez
osoby funkcyjne wyznaczone przez organizatora.

UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 1963 metrów mają osoby pełnoletnie oraz dzieci pod
opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej
przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
4. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu
udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na
życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpid w związku z
obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
5. W skład pakietu startowego biegu 1963m wchodzi: koszulka, materiały promocyjne, numer
startowy, a po ukooczeniu biegu pamiątkowy medal.
Organizator zapewnia wodę i posiłek regeneracyjny.
6. Numer startowy należy przymocowad na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru
startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez numeru
startowego mogą zostad usunięci z trasy biegu.
7. Zawodnicy na mecie nie mający numeru startowego, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają
pamiątkowego medalu.
OPŁATY
1. Udział w Biegu jest bezpłatny
2. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu
formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW
1. Klasyfikacja nie będzie prowadzona.
ZWROTY I REKLAMACJE
1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszad do organizatorów, a
jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Kontakt do organizatora – Wojciech Kondrat, e-mail: w.kondrat@glosbohatera.pl, tel. 665 494
052
2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich
uczestników.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub
uczestnictwem w biegu.
6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na trasie biegu, na miejscu
startu i mety.
8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia
imprezy pn. Bieg Tropem Wilczym. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w
swoje dane osobowe i możliwośd ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie
Uczestnik Biegu zobowiązany jest podad swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w
formularzu zgłoszeniowym.
9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator

