REGULAMIN
Ogólnopolski Bieg ,,Wilczym Tropem 2015” w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
I. CEL IMPREZY:
- Propagowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców Gminy Nidzica.
- Krzewienie kultury fizycznej i rekreacji.
- Integracja społeczeństwa.
- Promocja gminy i regionu.
II. ORGANIZATOR:
- Fundacja Wolność i Demokracja.
- Sołectwo Zimna Woda
- Gmina Nidzica.
III. MIEJSCE:
Start i meta – Zimna Woda k. Nidzicy ( koło Kościoła)
IV. TERMIN:
01.03.2015r. – start około godziny 11.30 po oficjalnych uroczystościach.
V. TRASA:
Bieg przeprowadzony zostanie na dystansie 1963 metry. Trasa szutrowo – leśna wkoło wioski Zimna
Woda
VI. UCZESTNICY:
Wszyscy, którzy chcą uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych.
Brak opłaty wpisowej !
W czasie trwania imprezy prowadzona będzie natomiast zbiórka publiczna na budowę
Szkoły z Polskim Językiem Nauczania w Łanowicach (dawne województwo lwowskie)
im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego (Prezes II Zarządu WiN).
VII. ZGŁOSZENIA:
Do dnia 27.02.2015 na adres wojciech.zulczyk@onet.eu lub telefon 514 499 355
UWAGA – ilość pakietów ograniczona ( 50 szt.)

VIII. WERYFIKACJA:
W biurze biegu w dniu 01.03.2015r. w godzinach 10.00-11.15 – świetlica za kościołem
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy otrzymują pakiet startowy (koszulka i pamiątkowy medal).
Dzieci i młodzież do lat 18 zobowiązani są przedstawić zgodę rodziców, opiekunów prawnych
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Za uczestników niepełnoletnich, indywidualnych ponoszą odpowiedzialność opiekunowie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy
uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo,
mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie
Organizatorowi zgłoszenia oznacza, że Uczestnik 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 oświadcza, że nie
będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie
koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez
Organizatora 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.

osoba do kontaktu: Wojciech Żulczyk - 514 499 355 lub wojciech.zulczyk@onet.eu
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