
 

 

 

Już po raz kolejny w Miliczu odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem 

Wilczym”. Organizatorzy zapraszają całe rodziny do udziału w IX edycji biegu. Uczestnicy 

będą mieli do pokonania dystans krajowy 1963m, oraz lokalny 5 km (2 x 2,5 km).  

Wbiegających na linie mety uhonorujemy pamiątkowym. 

– Zapisy przyjmujemy internetowo do 12 sierpnia 2021r. lub do limitu zgłoszeń.  

W dniu imprezy w biurze zawodów o wyznaczonych godzinach należy dokonać opłaty 

startowej w wysokości 40,00 zł od każdego uczestnika biegu. Ilość pakietów startowych 

ograniczona – / zapoznaj się z treścią regulaminem imprezy/ 

 

W 2011r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy 

polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 

1963 w obrębie przedwojennych granic RP. 

W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem 

Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza 

edycja biegu miała charakter survivalowy, a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok 

później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która 

organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z 

późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 

2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych. 



 

 

 



 

 

Szanowni Państwo, 

Organizatorzy lokalnych biegów Tropem Wilczym, IX edycji  

 

W bieżącym roku termin przekładany był już wielokrotnie. W uzupełnieniu 

konieczności zmiany dnia realizacji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, informujemy, że 

termin w którym bieg ostatecznie się odbędzie to 15 sierpnia br.  

Zmiany terminu dokonaliśmy w oparciu o wymogi sytuacji epidemicznej wykluczającej 

zorganizowanie biegu w pierwotnie planowanych terminach. Dostaliśmy też wiele sugestii od 

biegaczy z prośbami aby nie łączyć realizacji biegu z okresem szczepień gdyż wiele osób 

celowo alienuje się w tym czasie z wydarzeń społecznych aby zminimalizować ryzyko 

zachorowania a tym samym uniemożliwienia korzystania z programu szczepień. Takie 

zachowawcze postawy wpływały też na frekwencję. Najważniejszym powodem przesunięcia 

była nasza wspólna troska o bezpieczeństwo uczestników biegu, którym przy wysokiej skali 

zakażeń ryzykować nie możemy.  

Rozważaliśmy różne opcje nowego terminu. Przy jego wyborze sugerowaliśmy się Państwa 

opinią. Słuszne uwagi o tym, iż termin marcowy, majowy, czy czerwcowy nie gwarantuje 

niezbędnej do realizacji biegu  minimalizacji obostrzeń spowodowały jego odrzucenie. 

Termin wrześniowy nie spotkał się z aprobatą większości Organizatorów jako niepewny  

i zbyt odległy, nie został też zaakceptowany przez Mecenasów i Partnerów projektu.  

Najlepszym rozwiązaniem było połączenie Tropem Wilczym z wydarzeniem 

tematycznie bliskim, angażującym lokalne środowiska. Stąd, 15 sierpnia jest takim dniem.  

Bieg może być elementem obchodów Święta Wojska Polskiego, pomocną w organizacji tego 

dnia może być współpraca z lokalnymi garnizonami. Święto Wyklętych jest 

świętem polskiego wojska, bohaterów noszących polski mundur -  dla wielu z Państwa 

połączenie świętowania dwóch wydarzeń w jednym dniu jest sporym ułatwieniem. Święto 

Niezłomnych bohaterów naturalnie wplata się również w uroczystości dożynkowe, daje 

szansę na piękne podkreślenie znaczenia ofiary bohaterów walczących o wolną polska ziemię 

- dziś tak obficie opłacającą swoimi płodami.   

 Zatem Dziękujemy Państwu za elastyczność i kreatywność, pozwalającą na pokonanie 

niedogodności jakie pojawiają się w bieżącym roku przy realizacji IX edycji Tropem 

Wilczym, Państwa podejście i umiejętność radzenia sobie w takich sytuacjach pokazuje nie 

tylko profesjonalizm i umiejętności organizacyjne, ale przede wszystkim to, że Państwa 

wybory aby być liderem wydarzeń i integracji lokalnej są słuszne i nieprzypadkowe.  

 

Łączę wyrazy szacunku, 

Maja Jastrzębska-Nonas 

specjalista ds. kontaktów z lokalnymi organizatorami  

Fundacja Wolność i Demokracja 



 

 

REGULAMIN BIEGU 

 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

TROPEM WILCZYM 

w gminie Milicz 
pod patronatem 

Burmistrza Gminy Milicz – Piotra Lecha 

Milicz, 15 sierpnia 2021r. 
 

Organizator 

Organizatorem lokalnym biegu na terenie gminy Milicz, Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

„TROPEM WILCZYM”, z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych zwanej dalej „Biegiem” są: 

– Fundacja Wolność i Demokracja, 
– Gmina Milicz, 

- Starostwo Powiatowe w Miliczu 

– Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu 
- PHU Art.-Zbyt sp.j 

 

1. Cel imprezy 
15 sierpnia 2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się IX edycja Biegu Tropem Wilczym, który 

co roku odbywa się z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. Bieg na dystansie 1963 metrów obligatoryjnie 

dla wszystkich Partnerów projektu nosi imię Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka ps. ''Lalek". 

Natomiast bieg na dystansie 5 km (2 x 2,5 km) będzie nosił imię Antoniego Ptaka. 

Celem biegu jest upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom antykomunistycznego podziemia z okazji 
przypadającego 1 Marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także popularyzacja 

sportu wśród lokalnej społeczności. 

- Popularyzacja biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej. 

- Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego 
w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. 

- Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych. 

- Możliwość sprawdzenia się w rywalizacji sportowej. 

 

2. Termin, miejsce, trasa, limit czasu 
Bieg jest ogólnopolską imprezą sportową. W naszym mieście wyznaczono dwie trasy, na 

dystansie 1963 metrów i 5 kilometrów. Start i linia mety zlokalizowane będą na „Kąpielisku 
Karłów” w Miliczu, ul. Poprzeczna 13. 



 

 

1. Oba biegi ze STARTU WSPÓLNEGO odbędą się 15 sierpnia 2021r,                      

START o godz. 10:00  Miejsce: Milicz, ul. Poprzeczna 13, ulicami miasta.  
2. Bieg pamięci na dystansie 1963 m – bez pomiaru czasu 

3. Bieg na dystansie 5 km  – bez pomiaru czasu 

Jednakże obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy, w obu przypadkach to 60 minut. 
 

 

 3. Program imprezy:  

Biuro zawodów zlokalizowane będzie na terenie „Kąpieliska Karłów” w Miliczu, ul. Poprzecznej 13; 
czynne w dniu 15 sierpnia 2021r. od godziny w godz. 8:00 

Warunkiem uczestnictwa w biegach na dystansach 1963m i 5km jest dokonanie rejestracji  

i uiszczenie GOTÓWKĄ opłaty startowej w dniu imprezy w biurze zawodów.  
Odbiór numerów startowych i pakietów startowych dla osób zarejestrowanych do biegów. 

8.00 - 9:30 wydawania pakietów startowych, dla zarejestrowanych internetowo 

8:00 - 9:15 możliwość zgłoszeń udziału w biegu w ramach posiadanych jeszcze pakietów 
startowych 

9.55 – przygotowanie do STARTU, 

10:00 – WSPÓLNY START  (biegu głównego na dystansie 1963m oraz biegu lokalnego 5 km) 

11.15 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu, 
11:15– wręczenie pucharów oraz zakończenie imprezy, poczęstunek 

 

4. Warunki uczestnictwa w biegu 
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat, 

przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub 

złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz 

przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. 

W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za okazaniem pozwolenia od rodziców.  

Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego  

w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 

Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie,  
w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 2135, ze zm.). 

 

5. Zgłoszenie i opłata startowa 
Dla Milicza przyznano 150 pakietów startowych  

Limit zgłoszeń ograniczony: 150 



 

 

Dla biegu głównego na dystansie 1963, 
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę   www.osirmilicz.pl/ Bieg_pamięci_Żołnierzy_Wyklętych 
- Tropem_Wilczym_2021 

Dla Biegu na dystansie 5 km im. Antoniego Ptaka, 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę   www.osirmilicz.pl/ Bieg_pamięci_Żołnierzy_Wyklętych 
- Tropem_Wilczym_2021 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń drogą internetową mija 12 sierpnia 2021r. (czwartek) o godzinie 23:59 

lub po wcześniejszym osiągnięciu limitu uczestników.  
 

Zgłoszenia udziału w imprezie będzie można również dokonać osobiście w dniu biegu. 

tj. 15 sierpnia 2021r. w biurze imprezy od godz. 8.00 – 9.30 

Jednakże zastrzegamy, iż z chwilą przekroczenia liczby przyznanych pakietów startowych, 

uczestnik otrzymuje jedynie numer startowy i poczęstunek. 

 
Opłata startowa w wysokości 40,00 zł. pobierana jest w gotówce w dniu imprezy z chwilą otrzymania 

numeru startowego w biurze zawodów. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:  

numer startowy, pamiątkowy medal i koszulkę, materiały promocyjne,  poczęstunek 

Istnieje możliwość cesji numeru startowego na inną osobę. 

W przypadku wycofania się z biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej. 
 

6. Klasyfikacje i nagrody 
Nagrody w postaci pucharów zostaną przyznane trzem najlepszym uczestnikom biegu w kategoriach: 

- Klasyfikacja generalna mężczyzn na dystansie 1963m 

- Klasyfikacja generalna kobiet na dystansie 1963m 

- Klasyfikacja generalna mężczyzn na dystansie 5 km 

- Klasyfikacja generalna kobiet na dystansie 5 km 
oraz dla najmłodszego i najstarszego uczestnika imprezy. 

 

7. Polityka prywatności 
Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z aktualnie 

obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. 

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. 
Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych 

osobowych podawanych podczas procesu rejestracji. 

Organizator zastrzega sobie jedynie  prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji o poprawnym 

sposobie rejestracji Biegu 

 

 

 

 

http://www.osirmilicz.pl/
http://www.osirmilicz.pl/


 

 

8. Postanowienia końcowe 
1. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru 

startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa. 

2. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa i innych przepisów, 

które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play. 
3. Organizatorzy zapewniają na trasie biegu obecność ratownika medycznego. Nie zapewniają 

natomiast obecności zespołu medycznego. 

4. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW. 

5. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą 
wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na 

zdrowiu podczas biegu. 

6. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

9. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą. 

  

W sprawach interpretacji niniejszego regulaminu prosimy o kontakt bezpośrednio na adres  

e-mail: osirmilicz@onet.eu bądź telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu: 516 048 988 
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU DO BIEGU 

 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

TROPEM WILCZYM 

w Miliczu 
 

Imię Nazwisko ............................................................................................................. 

 

Rok urodzenia  .............................................. 

 

Dystans  ...................................   

 

Pakiet startowy: 40,00 zł  (numer startowy…………, medal, koszulka …….)
 

            WYPEŁNIA ORGANIZATOR W BIURZE ZAWODÓW 

   

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznał/-am/em się z treścią regulaminu 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – „TROPEM WILCZYM” w Miliczu 

rozgrywanego w dniu 15 sierpnia 2021r. 

 
Jestem świadomy/a, iż udział w biegu jest związany z wysiłkiem fizycznym i niesie za sobą naturalne ryzyko 

zagrożenia zdrowia i życia. 

 

Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na udział w tym biegu, startuję w nim na własne ryzyko i 

odpowiedzialność. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego 

lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. 

 

Milicz, dnia ................................ 

..................................... 
podpis czytelny 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu zgodnie z ustawą  

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.20135 z dnia 16.12.2015) przez organizatorów biegu w celach 

promocyjnych i informacyjnych dotyczących biegu. 

 
........................................................... 

podpis czytelny
 

 

.............................................. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 



 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
RODO 

 
Organizator zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest OSiR Sp.z o.o. w Miliczu z siedzibą przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich 5 
2) w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy pisać na adres 
mailowy: osirmilicz@onet.eu 
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 
pkt. a), w celu uczestnictwa w VIII biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych – „Tropem Wilczym” 
4) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy organizatora, w zakresie 
świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają 
oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach. 
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej. 
6) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 
7) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy 
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
8) podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa  VIII biegu pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – „Tropem Wilczym”, Milicz 2020, organizowanym przez Organizatorów  
Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości uczestnictwa w biegu 
9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do uczestnictwa w VIII biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych – „Tropem Wilczym”, Milicz 2021 
 
 
 

………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE PODOPIECZNEGO ZAWODNIKA 

 BIORĄCEGO UDZIAŁ W BIEGU  

 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – „TROPEM WILCZYM” 

w Miliczu 
rozgrywanego w dniu 15 sierpnia 2021r. 

 
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna 

prawnego, poprzez złożenie podpisu. 

 

Niniejszy wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej  

 

.......................................................................................................................................................
 

Imię i Nazwisko uczestnika 

 

ur ..................................    Dystans  ………………………….. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Lokalnego Biegu Tropem Wilczym 

rozgrywanego w dniu 01 marca 2020r. w Miliczu 

 

Jestem świadomy/a, iż udział w biegu jest związany z wysiłkiem fizycznym i niesie za sobą 

naturalne ryzyko zagrożenia zdrowia i życia. Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka  

pozwala na jego udział w tym biegu.  

 

 

Milicz, dnia ................................ 

..................................... 
podpis czytelny 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu zgodnie z ustawą  
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.20135 z dnia 16.12.2015) przez organizatorów biegu w celach 

promocyjnych i informacyjnych dotyczących biegu. 

 

 

.............................................. 
podpis czytelny 

 

 



 

 

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

RODO 
 
Organizator zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest OSiR Sp.z o.o. w Miliczu z siedzibą przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich 5 
2) w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy pisać na adres 
mailowy: osirmilicz@onet.eu 
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 
pkt. a), w celu uczestnictwa w VIII biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych – „Tropem Wilczym” 
4) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy organizatora, w zakresie 
świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają 
oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach. 
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej. 
6) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 
7) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy 
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
8) podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa  VIII biegu pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – „Tropem Wilczym”, Milicz 2020, organizowanym przez Organizatorów  
Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości uczestnictwa w biegu 
9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do uczestnictwa w VIII biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych – „Tropem Wilczym”, Milicz 2021 
 
 
 

………………………………………………. 


