
    REGULAMIN  MARSZU NORDIC WALKING 15 WRZEŚNIA 2018 r. 

 

I. ORGANIZATOR: 

 

Organizatorem  marszu Nordic Walking  jest: 

 Rada Osiedla Stare Gliwice 

 Rada Osiedla Śródmieście 

 Rada Osiedla Ostropa 

 Rada Osiedla Łabędy 

 Rada Osiedla Zatorze 

 

Patronem Honorowym Festynu jest Prezydent Miasta Gliwice: Zygmunt Frankiewicz 

 

II. TERMIN, MIEJSCE TRASA i POMIAR CZASU: 

 

1. Marsz Nordic Walking odbędzie się 15 września 2018 roku na terenie parku 

Szwajcaria. 

2.Start zawodów: godzina 15:15( przed startem o 15.00 -WSPÓLNA  

ROZGRZEWKA) teren parku. Zawodnicy na start muszą zgłosić się 

MAKSYMALNIE do godz. 14:45 (biuro zawodów znajdować się będzie 

naprzeciwko Restauracji Park Szwajcaria) 

3.Trasa nie posiada atestu PZLA 1 okrążenie – 0,8 km, 5 okrążeń -  4 km. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo odwołania marszu z uwagi na złe warunki atmosferyczne. 

4. Na trasie będą ustawieni wolontariusze, którzy będą informować o kierunku 

przebiegu trasy oraz będą  kontrolować  czy zawodnicy skracają trasę, tacy zawodnicy 

zostaną zdyskwalifikowani. 

5. Wolontariusze będą przybijać pieczątki z numerem okrążenia oraz będą 

odpowiedzialni za nawodnienie uczestników😊 

6.Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 60 minut. 

8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie ręcznego 

pomiaru czasu. 

 

 

III. UCZESTNICTWO: 

 

1. W marszu prawo startu mają osoby, które do dnia 15 września 2018 roku ukończą 

18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w marszu pod warunkiem 

dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start 

dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Zawodnicy poniżej 16 roku 

życia mogą wystartować tylko w obecności rodzica lub opiekuna. 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas 

weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość (może być prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). 

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 



oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów 

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. 

Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 

3. Zawodnicy biorą udział w marszu na własną odpowiedzialność z pełną 

świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, 

które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do 

uczestnictwa w marszu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, 

nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym 

samym 

w pełni akceptuje powyższe regulacje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

5. Identyfikacja uczestnika będzie się odbywać w oparciu o rejestrację Imienia i 

pierwszej litery nazwiska oraz Osiedla co nie stanowi danych osobowych w 

rozumieniu RODO. 

7. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze 

zawodów działającym przy linii startu od godziny 14.30, wyłącznie w dniu zawodów. 

 

IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA: 

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez  wypełnienie uproszczonego formularza 

zgłoszeniowego na starcie. 

2. Pierwsze trzy osoby, które przybędą na metę zawodów otrzymają pamiątkowe 

medale, oraz puchary. Pozostałe osoby otrzymają pamiątkowe gadżety. 

3. Wybrana również zostanie najlepsza drużyna reprezentująca dane osiedle, którego 

będzie reprezentantem. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, 

przymocowane na klatce piersiowej (z przodu) lub na pasku . 

2. Organizator może odwołać marsz ze względu na złe warunki atmosferyczne. 

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, 

wynikające z winy uczestników biegu. 

5. Organizator nie zapewnia natrysków. 

6. Organizator nie zapewnia depozytu. 

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

8. Organizator może zdyskwalifikować zawodnika Nordic Walking, który podczas 

zawodów podbiega. Organizator nie dopuszcza podbiegania. 

9. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu: Rada Osiedla Stare 

Gliwice  tel: 661-237-718 

 

DO ZOBACZENIA NA STARCIE! 


