
This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 

hash value to your admin for the original file.

dfa1be07558a8a9facc7b61658b626acc63f5a57f51a02bbc4a450d6b3f4b7d4

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



REGULAMIN 

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych  

Parczew, 6 marca 2022 roku 

 

Organizator    - Gmina Parczew 

Współorganizator   - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie 

Współorganizator  - Parczewski Dom Kultury 

Organizator ogólnopolski  - Fundacja Wolność i Demokracja 

Patronat honorowy  - Burmistrz Parczewa 

 

I. CEL IMPREZY: 

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 w Polsce i za 

granicą.  

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności 

popularyzacja idei biegania.  

4. Promocja Parczewa jako miasta przyjaznego dla biegaczy. 

 

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY 

1. Bieg odbędzie się w dniu 6 marca 2022 r. w Parczewie. 

2. Start i meta biegu: ul. Warszawska przy Urzędzie Miejskim. 

3. Godzina rozpoczęcia imprezy: 13.00. 

 

III. TRASA, DYSTANSE 

1. Trasa będzie przebiegać ulicami:  

 bieg na dystansie 750m (dla szkół podstawowych – do kl. 6 włącznie; rocznik 2009 

i młodsi) ul.: Warszawska – Plac Wolności - Bema - Kolejowa -Warszawska 
(możliwość startu osób starszych np. opiekunów lub rodziców) 

 bieg na dystansie 1963m ul.: Warszawska – 11 Listopada – Nowowiejska – Strażacka 

– Bema – Kolejowa – Warszawska 
(bieg dla wszystkich chętnych, brak ograniczeń wiekowych) 

 bieg na dystansie 5000m: - 3 pętle ul.: Warszawska – 11Listopada – Nowowiejska – 

Strażacka – Bema - Kolejowa – Warszawska  

(zakaz startu dzieci ze szkół podst.) 
 

Przebieg trasy może być zmieniony po uzgodnieniach z policją, dystanse nie ulegną 

większej zmianie. 

2. Organizator dysponuje 300 pakietami startowymi, które zostaną przydzielone 

zgodnie z kolejnością zgłoszeń na poszczególne dystanse. 



IV. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 28 lutego 2022 r. lub do czasu wyczerpania 

limitu pakietów startowych. Rejestracja uczestników odbywać się będzie poprzez 

elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

www.parczew.com  
Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia (kompletne i podpisane przez uczestnika, a w 

przypadku osoby niepełnoletniej przez rodzica/opiekuna) można złożyć również 

osobiście w Urzędzie Miejskim w Parczewie (piętro I, pok. 16). Osobiście zgłoszeń 

można dokonywać  najpóźniej do dnia 25 lutego 2022 r. lub do czasu wyczerpania 

limitu pakietów startowych. 

UWAGA!  O zakwalifikowaniu do biegów decyduje kolejność zgłoszeń, 

wprowadzonych przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. 

2. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w biegach zamieszczone zostaną na stronie 

internetowej Gminy Parczew: www.parczew.com najpóźniej do 3 marca 2022 r. 

3. Pakiety startowe będą do odbioru w dniu 6 marca 2022 r., w godzinach pracy biura 

zawodów, zgodnie z punktem VII niniejszego regulaminu. W wyjątkowych 

przypadkach pakiety będą wydawane 4 marca 2022 r. Ze względu na ograniczoną 

dostępność koszulek poszczególnych rozmiarów będą one przydzielane (w 

poszczególnych rozmiarach) wg kolejności zgłoszeń. 

4. Nieodebranie pakietu startowego (koszulka, nr startowy) do godz.12.30 dn. 6 marca 

2022 r. z biura zawodów powoduje skreślenie z listy uczestników. 

 

V. UCZESTNICTWO 

 

1. Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że 

bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.  

2. Osoby niepełnoletnie pozostają w trakcie trwania imprezy pod opieką rodziców / 

opiekunów prawnych. 

3. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do akceptacji oświadczeń dotyczących: stanu 

zdrowia, przetwarzania danych osobowych, publikacji wizerunku, zapoznania się z 

Regulaminem biegu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje 

rodzic lub opiekun prawny. 

4. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny. 

5. Uczestnicy zobowiązują się do startu w otrzymanej koszulce z numerem startowym 

przypiętym do przedniej części koszulki. 

6. Uczestnicy biegu muszą zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować się 

do poleceń służb kierujących ruchem publicznym i zabezpieczających trasy biegu. 

7. Impreza będzie się odbywać przy ruchu wstrzymanym na czas biegu.  

 

VI. OPŁATY 

Nie przewiduje się opłaty startowej od uczestników.  

 

 

 



VII. BIURO ZAWODÓW 

Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie 

ul. Warszawska 24 i czynne będzie w dniach: 4 marca 2022 r. w godz. 14.00 – 18.00 oraz 

6 marca 2022 r. w godzinach 10.00 - 12.30 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników Biegów będą przetwarzane za zgodą tych uczestników lub 

ich przedstawicieli ustawowych w celu przeprowadzenia imprezy, działalności 

promocyjno – marketingowej Organizatora oraz publikacji wyników Biegów. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu 

wykonania, przez Administratora, zadania realizowanego w interesie publicznym, na 

podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym oraz  zgoda, o której 

mowa art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1  

3. Administratorem danych osobowych jest Gmina Parczew reprezentowana przez 

Burmistrza Parczewa (adres: ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, numer telefonu: 

83/3551224).  

4. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@parczew.com lub 

pisemnie na adres Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które 

regulują okresy przechowywania danych.  

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej wycofania. 

6. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania 

danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Biegach. 



9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników nie podlegają oni 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.  

10. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków z przebiegu 

imprezy zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora oraz w 

sprawozdaniach z imprezy ze względu nas jej publiczny charakter. Podstawę prawną 

stanowi ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 880 z późn. zm.). 

 

IX. KLASYFIKACJA 

1. W biegu na dystansie 750m klasyfikowani będą uczniowie szkół podstawowych (dla 

dzieci rocznik 2009 i młodsi). 

2. W biegach na dystansie 1963m i 5000m klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy. 

3. Nie przewidujemy pomiaru czasów. 

 

X. NAGRODY 

1. Pamiątkowe medale dla uczestników, którzy ukończą bieg. 

2. Pamiątkowe statuetki dla najlepszych 3 uczestników i 3 uczestniczek na każdym 

dystansie. 

 

XI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Koordynator biegu: Anna Łukaszek, Urząd Miejski w Parczewie od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7.30 - 15.30 tel. 83 355 12 25 lub e-mail: 

a.lukaszek@parczew.com.  

2. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów. 

3. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

4. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Gmina Parczew, Fundacja Wolność 

i Demokracja, współorganizatorzy oraz sponsorzy. 

5. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

biegu i wszystkich jego postanowień. 

6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, 

któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 

7. Wszelkie informacje oraz dokładny plan imprezy zostaną umieszczone na stronie: 

www.parczew.com oraz www.tropemwilczym.pl.  

 

Parczew 05.01.2022 r. 


