
TROPEM WILCZYM – BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

Wydarzenie lokalne ZSO nr 2 w Kwidzynie 1.03.2022 

Regulamin 

Cel: 

1. Propagowanie działalności Żołnierzy wyklętych, bohaterów antykomunistycznego podziemia 
niepodległościowego w latach 1945 – 1963, osób represjonowanych lub takich, które ryzykowały 
własnym życiem lub internowaniem z powodu pomocy udzielanej żołnierzom walczącym z 
komunizmem w Polsce. 

2. Edukacja historyczna 
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania 

Zasady i warunki uczestnictwa 

1. Impreza odbędzie się w godzinach szkolnych przedpołudniowych 01.03.2022 
2. Uczestnikami są uczniowie ZSOnr 2 w Kwidzynie 
3. Uczestnicy muszą być zdrowi, bez  przeciwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego 
4. Każda klasa wybiera minimum 2 reprezentantów do biegu 
5. Uczestnik musi posiadać zgodę rodzica ( zgody zbierane w dniu biegu lub przesłane przez platformę 

Librus Synergia do Dariusza Łyżwińskiego) 
6. Wszyscy chętni uczniowie powinni przesłać zgłoszenie do biegu mailem przez platformę Librus 

Synergia do Dariusza Łyżwińskiego do dnia 28.02.2022lub zarejestrować się bezpośrednio w dniu biegu 
7. Udział w biegu jest bezpłatny 
8. Uczestnik musi pokonać dystans 1963 m.  
9. Wszyscy uczestnicy w dniu biegu zostaną zwolnieni z lekcji szkolnych i otrzymają dodatkowepunkty z 

zachowania. 
10. Wszyscy uczestnicy otrzymają ocenę 6 jako ocenę cząstkową z wychowania fizycznego. 
11. Każdy uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować. (w razie jakich 

jakichkolwiek niejasności pytania należy kierować do organizatora Pana Dariusza Łyżwińskiego) 

Nagrody 

1. Każdy uczestnik otrzyma nalepkę Tropem Wilczym 
2. Dla trzech najlepszych Uczestników biegu przewidziana jest nagroda w postaci „ pakietu biegacza”. 

Pakiet zawiera: pamiątkową jubileuszową koszulkę, butelkę metalową,  pamiątkowy medal, 
materiały edukacyjne oraz informacyjne 

Harmonogram Imprezy 

1. Do 28.02.2022 rejestracja uczestników mailowa poprzez platformę Librus Synergia do Dariusza 
Łyżwińskiego. 

2. 01.03.2022 możliwa rejestracja w dniu biegu ( sala gimnastyczna w godzinach 8:00 – 9:00) 
- podczas rejestracji uczniowie mogą również donieść brakującą dokumentację: zgoda rodzica na 
udział w projekcie 

3. 10:00 przejście do miejsca startu ( rozgrzewka) 
4. 11:00 start 
5. 12:00 Rozdania nagród, zakończenie imprezy 

Przypominamy, że zawody odbywają się w reżimie sanitarnym !!! 

1. Startujący przychodzą na zawody bezpośrednio przed wyznaczoną godziną w harmonogramie. 
2. Podczas zawodów obowiązują zasady reżimu sanitarnego. Z uwagi na brak możliwości 

zapewnienia 1,5 metrowego dystansu społecznego, rekomenduje się by wszyscy uczestnicy przed i 
po starcie używali masek. 



3. Po zakończeniu zawodówuczniowie niezwłocznie opuszczają obiekt sportowy nie gromadzą się. 

 

Dariusz Łyżwińskitel. kom. 510 256 729 

 

 

 

Zgoda rodzica/ opiekuna na udział w biegu  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………… w biegu pod nazwą 
TROPEM WILCZYM – BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, który odbędzie się w dniu 
1.03.2022.  

        

       ……………………………………………….. 

        podpis rodzica/ opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót syna/córki do domu tuż po biegu (przed 
zakończeniem zajęć lekcyjnych) 

 

 

……………………………………………….. 

        podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


