
 
Regulamin Historycznej Gry Trenowej „Tropem Wilczym”  

w ramach Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych “Tropem Wilczym” 

Bukowsko 2022 

 

1. Organizator 

 Organizatorem wydarzenia sportowo-edukacyjnego Historycznej Gry Terenowej i Biegu 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych “Tropem Wilczym”, jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Bukowskiej w Bukowsku pod adresem: Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko NIP 

6871698426, posiadającym REGON 370495495 

 Współorganizatorem biegu są Gmina Bukowsko oraz  Powiat Sanocki, Zespół Szkół  

w Bukowsku 

2. Cel zawodów 

 Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego  

w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP 

 Poszerzenie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych wśród młodzieży  

 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej formy sportu i wypoczynku wśród 

młodzieży 

 Popularyzacja piękna Pogórza Bukowskiego, jako miejsca doskonałego na aktywny 

wypoczynek   

 

 



3. Termin i miejsce 

 Gra terenowa odbędzie się w dniu 6 marca 2022 r. w Bukowsku  

 Start i meta Biegu Rodzinnego, w trakcie której odbędzie się Historyczna Gra Terenowa 

będzie zlokalizowana w centrum Bukowska pomiędzy Domem Handlowym a OSP  

w Bukowsku 

 Trasa biegu : dystans 1963 m ( Bieg Rodzinny  dystans upamiętniający datę śmierci 
ostatniego z Żołnierzy Wyklętych Józefa Franczaka ps. „Lalek”, „Laluś”, „Laleczka”, 
„Guściowa” ), nawierzchnia mieszana: 50% szuter, 50% asfaltowa – możliwe zmrożenia, 
start biegu godzina 12:00  

 Lokalizacja Biura Zawodów - Dom Ludowy w Bukowsku 

 

4. Przebieg i zakres tematyczny gry terenowej:  

 Po weryfikacji zawodników w Biurze Zawodów w dniu 6 marca 2022 i odebraniu 

pakietów startowych, odbędzie się odprawa zawodników o godz. 11:30   

 Historyczna Gra Terenowa ”Tropem Wilczym” ma formę quizu w trakcie biegu na  

dystansie 1963 m.  

 Na każdym z 6 punktów kontrolnych ustawionych na trasie biegu, uczestnik ma za 

zadanie odpowiedzieć na pytanie w formie zamkniętej.  Po udzieleniu poprawnej 

odpowiedzi uczestnik otrzyma symboliczny papierowy medal, przyznany przez  żołnierza 

35 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sanoku,  obecnego na punkcie kontrolnym. 

 Pytania dotyczyć będą Żołnierzy Wyklętych, którzy są bohaterami tegorocznego biegu : 

ppor. Danuta Siedzikówna ps. INKA, Stanisława Rachwałowa  ps. HERBERT , ppłk. Łukasz 

Ciepliński ps. PŁUG, mjr. Zygmunt Szendzielarz ps. ŁUPASZKA, rtm. Witold  Pilecki, st. 

sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz, ps. RÓJ 

 Głównym kryterium oceny zawodników będzie czas w którym pokonają trasę.  Ilość 

zebranych medali, będzie dodatkowo punktowana. Osoba z największą ilością punktów 

i najlepszym czasem otrzyma dodatkowe  wyróżnienie.  

 

Uczestnictwo 

 Uczniowie chętni do udziału w Historycznej Grze Terenowej „Tropem Wilczym” otrzymają 

materiały edukacyjne na temat 6 Żołnierzy Wyklętych dostarczone do sekretariatu każdej ze 

szkół. 

 Przygotowano 60 bezpłatnych pakietów startowych dla uczestników Historycznej Grze 

Terenowej „Tropem Wilczym”. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 W Grze może wziąć udział 30 uczniów szkół podstawowych z Gminy Bukowsko (max. 10 

osób z każdej szkoły) w wieku 12-15 lat oraz 30 uczniów szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat Sanocki w wieku 15-18 lat  

 Zgłoszenia do udziału w grze prosimy nadsyłać drogą e-mailową na adres: 

jolchawa@bukowsko.pl do dnia 3 marca 2022 roku. 



 Weryfikacja uczestników gry terenowej  i wydawanie pakietów startowych w  Biurze 

Zawodów w godz. 9:00-11:15 

 Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców: ok. godz. 14:00 w Domu Ludowym  

w Bukowsku  

 Dzieci mogą startować wyłącznie za zgodą rodzica, bądź opiekuna prawnego, złożonego  

w formie pisemnej w Biurze Zawodów w dniu biegu lub przesłanego podpisanego skanu na 

maila (załącznik nr 1) 

 W czasie trwania biegu zawodnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.  

 Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się w czasie biegu wyłącznie po oznaczonej 

trasie.  

 Kolejność uczestników na mecie ustalona będzie w oparciu o elektroniczny pomiar czasu – 

każdy uczestnik otrzyma zwrotny chip. Zawodnik na mecie bez numeru startowego  

i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany. 

 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym  

i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała  

i urazów fizycznych. 

 Podczas biegu zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego  

w miejscu widocznym (z przodu ). 

 Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 

 

Nagrody , upominki i inne świadczenia: 

 Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatny pakiet startowy ( numer startowy, pamiątkowa 

koszulka z wizerunkiem Żołnierzy Wyklętych, maseczka, medal, bidon, materiały 

edukacyjne i gadżety od sponsorów)  

 Zwrotny chip i elektroniczny pomiar czasu 

 Ciepły posiłek na mecie 

 Opieka medyczna i ubezpieczenie OC 

 Nagrody rzeczowe i puchary zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły 

podstawowe i szkoły ponadpodstawowe -3  pierwsze miejsca  

 Wszelkie świadczenia Organizator zapewnia tylko osobom zgłoszonym. 

 

  Uwagi końcowe 

1. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i 

rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu. 

3. Bieg i gra terenowa rozegrany zostanie bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru w trakcie imprezy.  



5. We wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator biegu, któremu 

przysługuje ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu. 

6. Po ukończeniu biegu i gry zawodnicy otrzymają napoje i posiłek regeneracyjny w bufecie w 

Bomu Ludowym 

7. Zawodnicy którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i 

zdjęcia numeru startowego. 

8. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

9. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe. 

10. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu lub wysyłając maila: 

              jolchawa@bukowsko.pl,  +48  602 359 571 

 

Ochrona danych osobowych 

Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników biegu i gry przetwarzane 

będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) w celu 

przeprowadzenia biegu tj.: 

 rejestracji zawodnika  

 przypisania do odpowiedniej kategorii  

 wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie 

ich danych publicznie, tj. w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera 

zawodów, komentatora oraz w mediach  

 prezentacji list startowych na stronie biegu oraz w Biurze Zawodów 

 weryfikacji w Biurze Zawodów 

 prezentacji wyników  

 przyznania i wydania nagród  

 informacyjnym, statystycznym i archiwalnym organizatora  

 marketingowym i promocyjnym organizatora  

1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej oraz 

Gmina Bukowsko  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której te dane 

dotyczą/opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich.  

3. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody, przed jej 

wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do 

Administratora Danych Osobowych organizatora.  

mailto:jolchawa@bukowsko.pl


4. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych organizatorowi będą podmioty, 

którym organizator powierzył współprace przy organizacji biegu. Dane będą udostępnione 

komentatorom biegu, spikerom, osobom zgromadzonym na trasie, starcie, mecie biegu, 

osobom czytającym strony internetowe Administratora.  

5. Pozyskane dane uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych.  

6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia 

obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów albo do momentu wycofania zgody na 

ich przetwarzanie.  

7. Osobie której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:  

 prawo żądania dostępu do danych b. prawo żądania sprostowania danych  

 prawo żądania usunięcia danych  

 prawo ograniczenia przetwarzania danych  

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

 prawo przenoszenia danych  

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8. Podanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia 

udziału w biegu. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w biegu.  

9. Uczestnik biegu może wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo 

wykorzystanie wizerunku przez organizatora obejmujące obróbkę, utrwalanie, powielanie  

i wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych w mediach 

elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia w Biurze Zawodów  

 

 

 

Organizator : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku  

Współorganizator : Gmina Bukowsko, Zespół Szkół w Bukowsku, Powiat Sanocki 

Patronat : Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


