
REGULAMIN 
FAMILY NORDIC WALKING 

w ramach 
 DNI SULECHOWA 2012 

 I.CEL:    
  Popularyzacja Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.              
               Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród     
               mieszkańców Sulechowa i regionu.  
               Promocja Miasta Sulechów jako przyjaznego dla aktywnych. 
II.ORGANIZATORZY:  
  5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie 
  Sulechowski Dom Kultury 
  POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING 
III. TERMIN, PROGRAM: 
  Marsz będzie realizowany w ramach obchodów Dni Sulechowa,     
  w dniu 26 maja 2012 roku w Sulechowie. 
         PROGRAM: 
         Rejestracja zawodników – od godz.14.00, Amfiteatr SDK 
         Pokaz udzielania pierwszej pomocy 
         Bezpłatne proste badania medyczne 
         Lekcje techniki marszu NW 
         Rozgrzewka – godz. 15.30 
         Start – godz.16.00, z Amfiteatru SDK 
         Zakończenie marszu z atrakcjami – ok. 17.30       
IV.ZASADY REGULAMINOWE: 
1.Marsz będzie prowadzony w formie rekreacyjnej, bez klasyfikacji oraz       
 mierzenia czasu Uczestnikom. Obowiązuje jedynie limit na pokonanie 
 trasy. 
2.Długość trasy: 3 km 
3.Szczegółowa trasa marszu będzie dostępna na stronie: www.dk-sulechow.com 
 najpóźniej 14 dni przed datą marszu. 
4.Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą marszu zobowiązani są do 
 opuszczenia trasy.  
5. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie 
 stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 
V.ZASADY UCZESTNICTWA  I WARUNKI ZGŁOSZENIA 
 
1.Marsz jest imprezą otwartą i może w nim wziąć udział każdy, biorąc na siebie 
 odpowiedzialność za swój stan zdrowia. 
  Wpisowe – 5 zł. Pakiet startowy obejmuje: numer startowy, posiłek     
                             regeneracyjny, napoje, gadżety, możliwość skorzystania  
                             podstawowych badań medycznych. 
2.Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora marszu 



  oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego: o zdolności dziecka  do     
 udziału w  marszu oraz przejęciu pełnej odpowiedzialności za dziecko i 
 jego udział w marszu. 
    Oświadczenie do pobrania w dniu zawodów u Organizatora. 
3.Warunkiem uczestnictwa w marszu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie    
 do Organizatora formularza rejestracyjnego – drogą elektroniczną- e-mail: 
 dk-sulechow@dk-sulechow.com lub w punkcie rejestracji w dniu imprezy  
 od godziny 14.00 do godziny 15.30. 
 Złożenie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
4.Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do    
 warunków pogodowych i własne kijki. 
5.Ze względów bezpieczeństwa w marszu zabroniony jest udział osób      
  poruszających się na rowerach, rolkach, deskorolkach itp. oraz 
 maszerujących ze zwierzakami. Zabrania się wnoszenia na trasę 
 przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. 
 Zabrania się wnoszenia oraz zażywania nielegalnych środków 
 odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału 
 w Marszu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie 
 wyżej wymienionych środków. 
6.Uczestnik startuje wyłącznie na własna odpowiedzialność i ponosi związane z 
 tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmuję do wiadomości, że udział w 
 Marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne 
 ryzyko  i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienie obrażeń i urazów 
 fizycznych (w tym śmierci). 
7.Organizator zapewnia podczas Marszu opiekę medyczna. 
8.Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na 
 życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, 
 wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 
 jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z 
 udziałem w Marszu.  
9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad fair play.  
10.Uczestnik  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
 z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
 (Dz.U.2002. Nr 101 poz.926, ze zm.) 
11.Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom  
 i  przedmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu    
 rejestracji. 
12.Przed i po zawodach zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania  
 z  przebieralni (namiot). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
 pozostawione bez opieki rzeczy. 
 
 


