
REGULAMIN 

Biegu Tropem Wilczym 

04.03.2018 

odbywający się w Stowarzyszeniu Polskim  'Gryf', Slough SL2 4NZ 

 
1.  ORGANIZATOR LOKALNY 

 

             -  Stowarzyszenie Militia Regni Poloniae wraz z Komitetem Organizacynym 

             -  osoba kontaktowa  Janusz Wajda  07734012848 

 

2.  CEL WYDARZENIA 

 

              - Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

              -  Integrowanie grup społecznych 

 

3.  MIEJSCE, TERMIN, TRASA, DYSTANS 

 

              -  Bieg odbędzie się na terenie Stowarzyszenia Polskiego w Slough. 'Gryf', Church Lane, 

                 Stoke Poges, Slough, Bucks, SL2 4NZ 

               -  4 marca 2018 godz. 12:00 ( południe ) 

               -   długość biegu1963 metry, podłoże głównie trawiaste 

               -  2 pętle x 981.5m każda 

               -  pomiar czasu dla 3 najszybszych mężczyn i kobiet 

               -  podsumowanie i rozdanie nagród 

 

3. KLASYFIKACJA 

 

                - Klasyfikacja kobiet i mężczyzn 

                -   

 

4. UCZESTNICTWO 

 

                 -  Wydarzenie ma charakter otwarty 

                 -  Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność 

                 -  Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków 

                  -  Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i go przestrzegać 

 

5. ZGŁOSZENIA, OPŁATY 

 

                   - Zapisy i opłaty do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego 

                      dostępnego poprzez stronę Facebookową : Bieg Tropem Wilczym – Londyn a 

                       a udostępnionego przez Ultimasport 

                   - Osoby dorosłe wnoszą opłatę £8, 

                   - Osoby poniżej 18 lat, wojskowi w czynnej służbie, studenci, emeryci i renciści oraz osoby   

                       niepełnosprawne wnoszą oplatę £5 

                    - Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby rozmiar koszulki dostarczonej był zgodny z 

                       rozmiarem koszulki zamówionej ale nie jest to gwarantowane 



 

6. NAGRODY 

 

                   -  Dla trzech pierwszych osób w każdej klasyfikacji przewidziane są nagrody pamiątkowe 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

 

                    - Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin 

 

                    - Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu 

                        i rozpowszechniania swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych 

                        z Biegu 

                  

                     - Uczestnicy mogą korzystać z parkingu Klubu'Gryf'' oraz parkingu na przeciwko Stoke 

                        Pages Memorial Gardens ( parking ten będzie zamknięty o godz 18:30 ) 

 

                     - Bieg będzie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne. 

                

                     -  We wszelkich kwestiach spornych ostateczny głos mają organizatorzy 

 

 

 

 

              


