
REGULAMIN 

 

TROPEM WILCZYM W SZKOLE 

DZIAŁANIE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI TROPEM WILCZYM – BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 

WYKLĘTYCH 

Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - wydarzenie cykliczne o zasięgu 

międzynarodowym, największy bieg pamięci w Polsce. Odbywa się w ponad 350 miastach Polski oraz 

poza jej granicami. 

W ramach X edycji projektu Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy szkoły do 

wzięcia w nim udziału w formie łączącej edukację z działaniami wzmacniającymi poczucie wspólnoty 

lokalnej przez aktywną i świadomą pamięć historyczną, oraz popularyzację biegania, jako najbardziej 

dostępnej formy rekreacji. 

 

DEFINICJE 

1. „Tropem Wilczym w szkole” – oznacza działanie realizowane w ramach projektu Tropem 

Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, skierowane do szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

2. „Rekrutacja” – oznacza proces naboru szkół chcących wziąć udział w projekcie na zasadach 

określonych w regulaminie. 

3. „Organizator” – oznacza Fundację Wolność i Demokracja z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 30 

lok 14, 00-024 Warszawa 

4. „Bieg” – oznacza wydarzenie cykliczne Tropem Wilczym –Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

wskazane w preambule 

5. „Szkoła” – oznacza szkołę podstawową lub ponadpodstawową, która zgłosiła swój udział w 

projekcie. 

6. „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument, regulujący udział Szkół w projekcie Tropem 

Wilczym w szkole. 

7. „Uczestnik” – oznacza ucznia zgłoszonego przez Szkołę do udziału  w projekcie. 

8. „Opiekun” – oznacza pedagoga  lub nauczyciela wyznaczonego przez Szkołę, sprawującego z 

upoważnienia danej Szkoły opiekę nad Uczestnikami pochodzącymi z tej Szkoły. 

9. „Stypendium sportowe” – oznacza stypendium w wysokości  5000 zł. brutto przyznane za 

wybitne osiągnięcia sportowe i udział w Biegu organizowanym przez Szkołę 

10. „Komisja stypendialna” – oznacza komisję powołaną przez Organizatora w celu 

zaopiniowania złożonych wniosków o stypendia.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Projekt Tropem Wilczym w szkole zakłada organizację biegu Tropem Wilczym w Szkole oraz 

udział Uczestników w konkursie stypendialnym.   



2. Celem projektu jest: 

2.1 – 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. 

2.2 Edukacja historyczna 

2.3 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei 

biegania. 

3. Tropem Wilczym w szkole jest działaniem skierowanym do Szkół, nie wyklucza udziału także 

szkół polonijnych poza granicami RP. 

 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Warunkiem uczestniczenia Szkoły w działaniu Tropem Wilczym w szkole jest terminowe 

zgłoszenie do projektu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na 

stronie www.tropemwilczym.org w zakładce REJESTRACJA DLA SZKÓŁ. 

2. Szkołę zgłasza Opiekun upoważniony przez dyrekcję szkoły.  

3. Zgłaszając Szkołę do projektu, Opiekun: 

3.1 Przeprowadzi  1 marca 2022 wśród uczniów bieg na dystansie 1963 m.  

3.2 Przeprowadzi bieg  w sposób zgodny z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i z 

zachowaniem wszelkich wytycznych dotyczących pandemii Sars – Cov – 2 

3.3 Zbierze od uczniów chętnych do udziału w projekcie niezbędne zgody od ich prawnych 

opiekunów/rodziców.  

3.4 Zgłosi Uczestnika do nagrody stypendialnej.  

3.5 Działając w imieniu szkoły oświadcza, że bieże odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

uczniów biorących udział w biegu. 

4. Szkoła wyraża zgodę na udział Uczestników w projekcie, zgodnie z postanowieniami 

regulaminu, oraz na posługiwanie się nazwą szkoły na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji 

projektu oraz w informacjach publikowanych na stronie www.tropemwilczym.org. 

5. Termin zgłaszania Szkół do projektu upływa 31 stycznia 2022 o godzinie 23:59. 

6. Lista zakwalifikowanych Szkół do projektu zostanie podana 7 lutego 2022 na stronie 

www.tropemwilczym.org w zakładce Rejestracja dla szkół. 

 

NAGRODY 

1. Każdy Uczestnik otrzyma naklejkę Tropem Wilczym.  

2. Dla trzech najlepszych Uczestników biegu w każdej Szkole przewidziana jest nagroda w postaci 

„pakietu biegacza”. Pakiet zawiera: pamiątkową jubileuszową koszulkę, butelkę metalową, 

pamiątkowy medal, materiały edukacyjne oraz informacyjne. 

3. Opiekun działający w imieniu Szkoły ma możliwość zgłoszenia jednego kandydata do 

Stypendium sportowego.  

4. Stypendium sportowe zostanie przekazane 3 wybranym przez Komisję Stypendialną 

Uczestnikom, wykazującym osiągnięcia sportowe. Stypendium zostanie wypłacone przelewem 

na konto bankowe do dnia 30.04.2022 na numer rachunku bankowego Uczestnika wskazany 

w umowie stypendialnej zawartej z Fundacją Wolność i Demokracja. 
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ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SPORTOWEGO 

1. Kryteria główne: 

1.1 Uczestnik ubiegający się o Stypendium sportowe musi udokumentować osiągnięcia sportowe 

(medalami, dyplomami, tytułami sportowymi itp.) 

1.2 Uczestnik ubiegający się o Stypendium sportowe musi prezentować nienaganną postawę 

społeczną. Postawa Uczestnika nie może godzić w zasady dobrego wychowania i kultury 

osobistej. 

2. Kryteria uzupełniające: 

2.1 Dodatkowym atutem w przyznaniu Stypendium sportowego będzie średnia ocen Uczestnika z 

poprzedniego roku szkolnego.  

2.2  Liczba Uczestników biorących udział w biegu w danej Szkole, podzielona przez [50} pozwoli 

kandydatowi na uzyskanie dodatkowych punktów  w trakcie rekrutacji do stypendium 

sportowego. Przykładowo 120 uczestników biegu w danej szkole oznacza 2,4 punktów 

dodatkowych. 

3. Zgłoszenie Uczestnika do Stypendium sportowego Tropem Wilczym odbywać się będzie na 

stronie www.tropemwilczym.org w zakładce REJESTRACJA DLA SZKÓŁ 

4. Aby zgłosić kandydata do Stypendium sportowego należy: 

4.1 Zarejestrować jego dane osobowe (imię, nazwisko, adres, PESEL, data urodzenia, zgoda 

RODO oraz zgoda na udział w projekcie podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych 

ucznia) 

4.2 Udokumentować osiągnięcia sportowe Uczestnika. 

4.3 Dołączyć dokument potwierdzający osiągnięcia edukacyjne ucznia w roku szkolnym 

2020/2021, jest to również dokument świadczący o zachowaniu i postawie obywatelskiej 

kandydata. 

4.4 Dołączyć krótką notatkę opisującą Uczestnika, motywującą powód dla którego powinien 

otrzymać Stypendium sportowe. 

5 Ogłoszenie listy Stypendystów odbędzie się 1 kwietnia 2022 na stronie www.tropemwilczym.org. 

Organizator zaznacza, iż z Opiekunami laureatów będzie kontaktował się za pomocą poczty 

elektronicznej (e-mail) w celu przekazania informacji o przyznanym Stypendium sportowym. 

 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów, przekazanych w związku z 

projektem, tj. dokonania zgłoszenia jest Organizator (dalej również: „Administrator”). Z 

Administratorem można skontaktować się listownie, na adres wskazany we wstępie Regulaminu 

lub poprzez adres mailowy: biuro@tropemwilczym.org.  

2. Administratorem danych osobowych uczestników Tropem Wilczym w szkole jest Fundacja 

Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie (dalej: „Administrator”), z którym kontakt możliwy 

jest pod adresem fundacja@wid.org.pl. Administrator danych osobowych przekazanych w związku 

z projektem (dalej: „Administrator”) informuje, że:  
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a) dane osobowe Uczestników projektu i Opiekunów pozyskane przez Administratora są 

przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z 

rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);  

b) dane osobowe przetwarzane są w celach:  związanych z przeprowadzeniem projektu, w tym w 

szczególności przyjęciem zgłoszenia oraz rozpoznaniem złożonej reklamacji (podstawa prawna: 

prawnie uzasadniony interes Administratora oraz zgoda uczestnika - art. 6 ust. 1 lit. f oraz lit. a 

RODO). Poprzez uczestnictwo w biegu Uczestnik dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;  ustalenie i dochodzenie ewentualnych 

roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. f RODO); 

c) Uczestnik oraz Opiekun mają prawo:  żądać od Administratora informacji o przetwarzaniu jego 

danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe uczestnika;  

sprostować dane osobowe jego dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane 

osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma 

ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;  żądać usunięcia jej danych 

osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania;  żądać 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za 

wyjątkiem ich przechowywania;  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w 

prawnie uzasadnionych celach Administratora;  cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, 

bez względu na legalność przetwarzania danych przed jej cofnięciem;  przenieść swoje dane 

osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła do Administratora, jeżeli ich 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, 

wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi;  

d) Uczestnikowi oraz Opiekunowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe 

są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów. Organem nadzorczym w Polsce 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa; fax: 22 531-03- 01; infolinia 606-950-000);  

e) dane osobowe Uczestnika lub Opiekuna mogą być przekazane przez Administratora innym 

podmiotom w celu przeprowadzenia działania ; dodatkowo również operatorom pocztowym / 

przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych prawnie i 

księgowo;  

g) dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów będą przechowywane przez czas trwania projektu, 

rozliczenia oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w projekcie, tj. trzy lata 

od daty zakończenia trwania projektu; 

 h) dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. 

poza Europejski Obszar Gospodarczy, i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.  



3. Dostęp do danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów Projektu mogą mieć następujący 

odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora danych, usługodawcy, którym w drodze 

umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych 

dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do wykonywania 

tych usług, podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zachęca do przeprowadzenia w klasach prezentacji tematycznych dotyczących 

Żołnierzy Niezłomnych (w tym poinformowanie wszystkich uczniów o zgłoszonym Projekcie oraz 

Biegu Tropem Wilczym). Materiały edukacyjne będą dostępne na stronie www.tropemwilczym.org 

w zakładce Tropem Wilczym w szkole. 

 2. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 3. Regulamin zostanie umieszczony na stronie www.tropemwilczym.org w zakładce Rejestracja 

dla szkół. 

 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Za 

ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Organizatora, a ponadto 

zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony internetowej projektu, 

konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych 

bezwzględnie obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, 

bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób małoletnich, a także w celu 

zapewnienia prawidłowego przebiegu działania.  

7. Organizator informuje Szkoły o zmianach Regulaminu o których mowa w ust. 6 powyżej, 

najpóźniej na 7 dni przed jego zmianą, poprzez publikację na stronie www.tropemwilczym.org w 

zakładce Tropem Wilczym w szkole, wyraźnej informacji o zmianie, a także poprzez doręczenie 

zgłoszonym do projektu Szkołom informacji o zmianie, przynajmniej na 7 dni przed zmianą, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, w taki sposób, by pedagodzy mieli możliwość pobrania 

dokumentu informującego o zmianach, jego zapisania i odtwarzania w dowolnej chwili. Zmiany 

Regulaminu są wiążące dla Szkół, jeśli Szkoła nie wypowiedziała udziału w projekcie w terminie 7 

dni od dnia doręczenia Szkole zmian Regulaminu, poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu 

drogą elektroniczną na adres biuro@tropemwilczym.org  

8. Działanie realizowane jest ze środków Organizatora Biegu Tropem Wilczym 

 

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY 

1. Rozpoczęcie zapisów do projektu 01.12.2021 
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2. Koniec zapisów do projektu   31.01.2022 

3. Ogłoszenie placówek zakwalifikowanych do projektu   05.02.2022 

4. Rozpoczęcie wysyłki pakietów szkolnych oraz pakietów premium do placówek  10.02.2022 

5. Bieg Tropem Wilczym w szkole  01.03.2022 

6. Ogłoszenie laureatów Stypendium Tropem Wilczym  01.04.2022 

 


