
REGULAMIN BIEGU TROPEM WILCZYM - PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 

WYKLĘTYCH 

KOŚCIAN 3.03.2019 r. g.12:00 
 

1. CEL I RODZAJ IMPREZY: 

- uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

- popularyzacja biegów ulicznych, 

- bieg otwarty, rodzinny, nieodpłatny. 

 

2. ORGANIZATORZY: 

- Fundacja Wolność i Demokracja, 

- Urząd Miejski Kościana, 

- MOSiR Kościan. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

- start - niedziela 3.03.2019r. g.12:00 Park Miejski, 

 - biuro biegu czynne od 10:30 do 11.45 – wydawanie starterów oraz numerów startowych, 

stadion miejski  – wejście od strony Bączkowskiego. 

 

4. TRASA: 

Bieg Tropem Wilczym – dystans 1.963 m – start/meta Park Miejski. 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- uczestnik przed rozpoczęciem biegu musi wysłać zgłoszenie elektronicznie poprzez stronę 

www.koscian.pl, jednocześnie akceptując oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i na uczestnictwo w biegu oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

startu w biegu,  

- w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/prawny opiekun dokonuje zgłoszenia 

niepełnoletniego dziecka wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i na uczestnictwo w biegu oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w 

biegu,  

- zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do wyczerpania limitu 180 szt. pakietów 

startowych, nie dłużej niż do dnia 21.02.2019r., 

- w przypadku niewyczerpania limitu 180 szt. pakietów startowych będzie możliwość 

dokonywania zgłoszeń w biurze organizatora w dniu biegu 3.03.2019 r. w godz. 10:30-11:45.   

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

 

6. PROGRAM IMPREZY: 

g. 10.30 – 11.45 wydawanie w biurze biegu pakietów startowych – stadion miejski – wejście 

od ul. Bączkowskiego, 

g. 12:00 – rozpoczęcie biegu Tropem Wilczym na dystansie 1.963m – Park Miejski - wejście 

od strony stadionu,  

ok. g. 12:30 - po zakończonym biegu wręczenie medali.  

 

7. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA: 

- uczestnicy otrzymują pakiety startowe (nr startowy oraz koszulkę i materiały promocyjne), a 

po zakończeniu biegu pamiątkowy medal, 

- limit pakietów startowych wynosi 180 szt., 

- na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną. 

 

8. ZGŁOSZENIA: 

- zgłoszenia do biegu elektronicznie poprzez stronę internetową www.koscian.pl, do 

wyczerpania limitu 180 szt. pakietów startowych, nie dłużej niż do dnia 21.02.2019r. lub w 

przypadku niewyczerpania pakietów startowych – także w dniu biegu 3.03.2019 r. w godz. 

10:30-11:45 - na podstawie wypełnionych kart zgłoszenia uczestnika, dostarczonych do biura 

biegów. 

http://www.koscian.pl/
http://www.koscian.pl/

