
 

USTKA 26 lutego 2017 godz.12:00 

REGULAMIN 

 
I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

2. Edukacja i promocja Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

3. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 

 

II. ORGANIZATORZY: 

1. CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ w USTCE. 

2. URZĄD MIASTA USTKA. 

3. FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA W WARSZAWIE. 

 

 

 



III. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Bieg odbędzie się 26 lutego 2017 roku  w Ustce  na promenadzie miejskiej. 

2. Start zawodników nast ąpi przy Latarni Morskiej o godz.12.00.  

3. Długo ść trasy wynosi 1963 metry . Określony dystans biegu związany jest 

z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego /1963 r.- Józef Franczak 

pseudonim Lalek/. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Bieg jest wydarzeniem upami ętniaj ącym wydarzenia historyczne bez 

rywalizacji sportowej.  

2. Każda osoba startująca w biegu musi być zweryfikowana w biurze zawodów. 

3. Biuro zawodów mieścić się będzie w Ustce, przy Latarni Morskiej. 

4. Czas pracy biura zawodów: 26 lutego 2017r. w godzinach 10.00 – 11.30  

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA: 

1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 21 października 2016 r. 

ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie 

za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna). 

2. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie internetowej http:/domtel-sport.pl/  w zakładce 

Kalendarz/zapisy. 

3. W biegu obowiązuje limit :100 uczestników.  

4. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 24 lutego 2017 roku  lub 

wcześniejszego wyczerpania limitu uczestników. 

5. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

6. Udział w biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest bezpłatny . 

7. Podczas odbioru pakietu startowego dnia 26 lutego 2017 r. zawodnicy muszą 

posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych. 

8. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie 

biegu z przodu koszulki. 

9. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, 

zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych. 



10. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu, każdy uczestnik 

zobowiązany jest do zejścia z trasy. 

11. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik biegu otrzymuje: 

• pamiątkowy medal, 

• ciepły posiłek. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie biegu. 

3. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym 

oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

i ryzyko. 

4. Na zawodniku spoczywa obowiązek ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

5. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane 

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

osobowych(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. 

7. Toalety dla uczestników biegu znajdować się będą na starcie/mecie. 

8. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

9. Kontakt w sprawach organizacji biegu: koordynator biegu: 

mł. chor. Zbigniew MARCHLEWICZ, (tel. kontaktowy GSM: 693755444 lub 

796055557, Tel. Służbowy: 261 231 401, email: cwfisustka2017@interia.pl). 

 

Wszystkim startującym życzymy niezapomnianych wrażeń! 



 

 

 


