
REGULAMIN 

VI Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków 

Razem do Doniecka 

 

 

 

I. ORGANIZATORZY:  

1. Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie 

mieszczące się przy ul. św. Wojciecha 118, zwane dalej CDDG, działające w strukturach 

Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie z siedzibą przy pl. Jana Pawła II 2 (kod pocztowy 

41-922). 

2. Stowarzyszenie „Cidry Lotajom” z siedzibą w Radzionkowie, ul. św. Wojciecha 15 (kod 

pocztowy 41-922). 

 

II. IDEA I KONCEPCJA VI BIEGU PAMIĘCI DEPORTOWANYCH 

Celem imprezy jest upamiętnienie wydarzeń z 1945 roku związanych z deportacją Górnoślązaków do 

ZSRR.  

W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19 tegoroczna edycja Biegu będzie miała inny charakter 

niż zazwyczaj. Organizator będzie koordynował imprezę zdalnie.  

W tym roku każdy uczestniczy w imprezie indywidualnie, ale przyświeca nam wspólny cel – 

upamiętnienie ofiar Tragedii Górnośląskiej. Spróbujemy wspólnymi siłami dotrzeć do Doniecka, 

a może jeszcze dalej. Przez miesiąc wszyscy zainteresowani akcją będą mogli nadsyłać organizatorowi 

zrzuty z ekranu lub zdjęcia dokumentujące pokonaną indywidualnie trasę. Organizator będzie 

sumował wyniki i informował, czy wspólnymi siłami udało nam się pokonać 1726 km czyli 

z Radzionkowa do Doniecka lub wielokrotność tej trasy. Miejsce „docelowe” nie jest przypadkowe – 

w 1945 roku Sowieci wywieźli w te rejony wielu Górnoślązaków.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE  

1. Wydarzenie będzie trwało od 04.02.2021 do 4.03.2021r. 

2. Każdy uczestnik w tym okresie może wielokrotnie pokonywać wyznaczone przez siebie trasy. 

  

IV. TRASA  

1. Każdy uczestnik w w/w okresie pokonuje indywidualnie wyznaczone przez siebie trasy, które 

za każdym razem mogą być inne.   

2. Udział w imprezie można brać wielokrotnie. 

3. Wszystkie pokonane przez uczestników kilometry zostaną zsumowane. 

4. Organizator będzie na bieżąco aktualizował i informował na stronie www.deportacje45.pl 

o długości wspólnie pokonanego dystansu.    

5. Akceptowalne dyscypliny; bieg, nordic walking. 

 

http://www.deportacje45.pl/


V. UCZESTNICTWO I OPŁATA WPISOWA 

1. Organizator nie przewiduje limitu miejsc. 

2. Wszystkich uczestników zachęcamy do wniesienia jednorazowej, dobrowolnej opłaty 

wpisowej w wysokości minimum 10 zł. W tym roku przyłączamy się do zbiórki na 

rehabilitację Martyny Kukli z Radzionkowa. 

3. Wpłaty należy kierować bezpośrednio na subkonto podopiecznej w Fundacji "Zdążyć 

z Pomocą": 

Odbiorca: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" 

Alior Bank S.A., nr rachunku: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 

Tytułem: 10921 Kukla Martyna darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości  przeniesienia jej na inną 

osobę. 

5. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.  

6. Do udziału w imprezie można dołączyć w każdym momencie jej trwania.  

7. Po każdorazowym pokonaniu indywidualnie wyznaczonego dystansu uczestnik zobowiązany 

jest do  poinformowania organizatora o przebytej trasie za pośrednictwem formularza na 

stronie www.deportacje45.pl. Należy wypełnić obowiązkowe pola oraz dołączyć zrzut z ekranu 

lub zdjęcie dokumentujące pokonaną trasę.  

8. Na podstawie tych danych organizator ogłosi i nagrodzi zwycięzców – najaktywniejszych 

uczestników VI Biegu Pamięci Deportowanych ( np. najdłuższy łącznie przebyty dystans w km). 

Organizator zastrzega sobie także prawo do przyznania nagród dodatkowych.  

9. Po zakończeniu imprezy  uczestnicy na wskazane adresy mailowe otrzymają 

elektroniczne  dyplomy pamiątkowe.  

10. Uczestnik Biegu zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach niezbędnych do realizacji 

Biegu, w tym do zamieszczania zdjęć z jego udziałem w celach promocyjnych.  

http://www.deportacje45.pl/

