Fundacja Wolność i Demokracja – organizator główny i ogólnopolski wydarzenia, Stowarzyszenie Odra-Niemen –
organizator wrocławskiego wydarzenia, GHE MŁOT im.kpt. W. Łukasiuka, oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział
Wrocław, zapraszają na wydarzenie:

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28.02.2016 niedziela, w godzinach 12.00-14.00
Przystanek Historia, sala IPN, Plac Strzelecki 25
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z okazji piątej rocznicy ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” zdecydował o objęciu Patronatu Narodowego nad obchodami ku czci Żołnierzy Wyklętych w 2016 roku. Pragniemy
przekazać, że wrocławskie obchody „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” zostały włączone w program tegorocznych obchodów, objętych
prezydenckim patronatem. Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu jest elementem wrocławskich obchodów.

Gościem honorowym wydarzenia będzie por. Henryk Atemborski, ps. "Pancerny", który obejmie honorowy patronat nad
projektem. Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma we Wrocławiu dystans 1963m i nawiązuje on do daty
śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego, Józefa Franczaka ps. "Lalek".
Wydarzenia według naszych założeń ma mieć charakter rodzinny, dlatego szczególnie zachęcamy do udziału rodziny z
dziećmi.
INFORMACJE O BIEGU:
- bieg startuje o godzinie 12:00, 28 lutego w parku Staszica,
- biuro zawodów będzie się mieścić w "Przystanku Historia", w budynku IPN przy pl. Strzeleckim 25 (po drugiej stronie
ulicy)
- biuro będzie czynne od 9:30, będzie można odebrać w nim numer oraz pakiet startowy oraz skorzystać z depozytu.
- limit zapisów wynosi 300 osób, może ulec zmianie,
- zapisy trwają do 25 lutego, przy płatności przelewem,
- jeśli nie zostanie przekroczony limit zapisów będzie można zapisać się w dniu biegu, w biurze zawodów,
Zapisy odbywają się mailowo, zgłoszenia (imię, nazwisko i datę urodzenia) prosimy wysyłać na adres
tropemwilczym.wroclaw@gmail.com.
Koszt uczestnictwa wynosi 30 zł, w tej cenie znajduje się pakiet startowy (koszulka, medal, torba) i ubezpieczenie.
Opłaty startowe prosimy kierować na poniższy numer konta, w tytule prosimy wpisać "Tropem Wilczym"
23 1090 1522 0000 0001 2313 8526 BZ WBK S.A.
- na skwerze przy pl. Strzeleckim będą ustawione stoiska edukacyjne i stoiska dla dzieci i młodzieży, po biegu będzie
możliwość spotkania i rozmowy z kombatantami, będą zorganizowane pokazy multimedialne i inne atrakcje. Wszystko
to będzie możliwe dzięki współpracy Stowarzyszenia Odra-Niemene, IPN Oddział Wrocław oraz Stowarzyszeniu
Studenci dla RP, które postawi Namiot Wyklętych, zadanie realizowane w ramach ogólnopolskiej akcji.
Wydarzenie będzie można obejrzeć w internecie, przygotowujemy transmisję na żywo na naszym kanale
YouTube: www.youtube.com/StowOdraNiemen
link do transmisji będzie również dostępny na naszym FP
www.facebook.com/OdraNiemen.
Już dzisiaj zapraszamy do subskrybowania i polubienia naszych profili.

ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU
kontakt i informacje:
Stowarzyszenie Odra-Niemen
ul. Kościuszki 35f
tel. 71 3555202, 3555203, 607 440 176
tropemwilczym.wroclaw@gmail.com

