
 

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

„KLESZCZEWSKA SZYBKA PIĄTKA” 

MARSZ NORDIC WALKING 

 

20.09.2014 r. 

 

1. Cel rajdu: 

 Popularyzacja Nordic Walking jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz 

doskonalenie techniki chodu pod okiem instruktora. 

 

2. Organizatorzy: 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie  

ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo, tel. 061 817 60 20 

Nr konta bankowego: 38 9076 0008 2001 0015 1177 0001 

 

 Sekcja Lekkoatletyczna UKS Pionier 

 For Run Grzegorz Urbańczyk, tel. 509 400 043  

 

3. Zasady uczestnictwa: 

 W Rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 20 września 2014 

roku ukończą 18 lat. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wystartować w rajdzie pod 

warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna 

prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.  

 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 

weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz 

opłacić wpisowe/posiadać potwierdzenie opłacenia wpisowego. Warunkiem 

dopuszczenia zawodnika do marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o 

starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).  

 Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze 

Zawodów, w dniu marszu.  

 Warunkiem udziału w rajdzie jest posiadanie stroju oraz obuwia sportowego. 

 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  

 Wszystkie objawy złego samopoczucia i kontuzji należy zgłaszać prowadzącym rajd.  

 Rajd Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar 

czasu. 

 Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. 

 Podczas marszu każdy zawodnik musi posiadać numer startowy przymocowany do 

koszulki na klatce piersiowej. 

 

5. Termin i miejsce: 

 Miejsce zawodów: Kleszczewo k./Poznania. 

 Termin Rajdu: 20.09.2014 r. godzina 11:00 



6. Zapisy odbywać się będą w dniu marszu w Biurze Zawodów oraz na stronie imprezy, należy 

zapisać się najpóźniej godzinę przed marszem. 

 Zapisy internetowe dostępne pod linkiem 

https://plus-timing.pl/zgloszenia/kleszczewska_piatka-NW-2014/txt_zgloszenia_form.php 

 

7. Trasa: 

 Trasa marszu: teren gminy Kleszczewo, dystans: ok. 5km 

 

8. Nagrody: 

 Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą marsz otrzymają pamiątkowy medal. 

  

 

8. Zasady finansowania: 

 Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej 10 zł (najpóźniej do 

16.09.2014 r.), po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie zawodów 

w dniu biegu. Opłata wnoszona w biurze zawodów wynosi 15 zł.  

 Nie istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika imprezy, a w 

przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 Wnoszona opłata na konto bankowe organizatora powinna wyglądać w następujący 

sposób: „KLESZCZEWSKA SZYBKA PIĄTKA - NW, imię i nazwisko 

 

9. Pozostałe informacje: 

 Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii 

zawodników. 

 Organizator nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, 

wynikające z winy uczestników rajdu. 

 W sprawach o których nie traktuje regulamin decyzję podejmuje Organizator. 

  Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów. 

 
 

Koordynator marszu NW 

Krzysztof Jachnik 

Tel.: 532 092 225 

krzysztof.jachnik@gmail.com 


