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                    REGULAMIN MARSZU NORDIC WALKING 

 

Marsz ma charakter rodzinnej rekreacji, a nie typowej rywalizacji sportowej.  

 

I . CEL IMPREZY  

 

1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.  

2. Propagowanie formy rekreacyjnej, jaką jest „Nordic Walking”.  

3. Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych (integracja międzypokoleniowa). 

4. Aktywizacja społeczeństwa. 

 

 II. ORGANIZATORZY  

 

 1. GOPS w ramach Programu Aktywności Lokalnej Gminy Dąbrowa Zielona. 

 2. Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej. 

 3. Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. Marsz Nordic Walking odbędzie się 21 października 2017 r. (sobota).  

2. Miejsce zbiórki – teren rekreacyjny przy Remizie Strażackiej w Cielętnikach.  

3. Rejestracja uczestników, godz. 10.00 – 10.45. 

3. Start marszu - godz.11.00  

4. Dystans Marszu 6 km. 

5. Trasa marszu: CIELĘTNIKI – kierunek NOWA WIEŚ - CIELĘTNIKI, tereny leśne. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. W Marszu Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 21 października 2017 roku 

ukończą 18 lat.  

2. Osoby, który nie ukończyły 18 lat mogą startować wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna 

prawnego, po podpisaniu oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na 

odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego (zał. Nr 2 Regulaminu) 

3. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zarejestrowani w biurze marszu. Warunkiem dopuszczenia 

uczestnika do marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie na własną 

odpowiedzialność. (zał. Nr 1 Regulaminu) 
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4. Mile widziane jest posiadanie stroju, obuwia sportowego oraz kijków umożliwiających 

pokonanie trasy techniką Nordic Walking.  

Ważne! Nie musisz mieć kijków do nordic walking, aby wziąć udział w zabawie!  

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  

6. Wszystkie objawy złego samopoczucia i kontuzji należy zgłaszać organizatorom. 

7.  Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny, nie jest dokonywany pomiar czasu, nie jest 

też oceniana technika marszu. 

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.  

  

V. ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW NALEŻY DOKONYWAĆ 

 

 Osobiście w Urządzie Gminy (Pokój nr. 13 - parter), 

  lub telefonicznie pod nr 34/355 50 18 wew. 35,  

 do dnia 20 października 2017r, tj. piątek, do godz. 13.00. 

            Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację  

            Regulaminu (Zał. Nr 1 Regulaminu). 

 

Osoba do kontaktu – Instruktor Animator Programu Aktywności Lokalnej – Ilona Burza,  

tel. 34/355 50 18 wew. 35 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

            1. Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń  organizatorów i obsługi marszu.  

2. Organizator zapewnia posiłek turystyczny podczas marszu.  

3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej na trasie marszu. 

4. Każdy uczestnik bierze udział w marszu na własną odpowiedzialność i ponosi  

odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub swojego podopiecznego krzywdy.  

            5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie      

                marszu, wynikające z winy uczestników marszu, za rzeczy zgubione, szkody      

                osobowe, majątkowe  i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu    

                marszu.  

            6. Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne panujące 21 października 2017r.  

7. Wszystkich uczestników obowiązują zasady fair play Nordic Walking.  

8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

9. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator .  

 

  

 


