
Regulamin 
2. MARSZ ARASMUSA 

marsz nordic walking 

 

 

I. ORGANIZATOR  

Klub Sportowy Amator Kiełpino i Akademia Biegowa Amator Kiełpino 
Stowarzyszenie „Kiełpie” 
 
Współorganizatorzy/Partnerzy 

Sołectwo Kiełpino 
Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Kiełpinie 
Urząd Miasta w Kartuzach 

 

II. CELE 

1. Popularyzacja nordic walking jako zdrowego stylu życia. 

2. Promocja Kiełpina i Kaszub. 

 

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, TRASA, POMIAR 

1. Dystans 5km. Start Kiełpino, ul. Długa78a i meta – stadion przy ul. Długiej 78A w 
Kiełpinie. 

2. Trasa posiada atest PZLA. 

3. Start o godz. 16:50 –  za biegaczami. Zawodnicy ustawiają się w specjalnie oddzielonej 

strefie za biegaczami o godz. 15:50 

4. Dokładna trasa marszu dostępna jest na stronie internetowej. 

5. Oznaczenie co 1km znakami pionowymi. 

6. Pomiar czasu elektroniczny systemem chip – zamocowane przy sznurówkach.  

7. Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych netto – liczonych 

od przekroczenia linii startu. 

8. Zawodników obowiązuje limit czasu 50 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie 

ukończą marszu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.  

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie własnoręczne podpisanie 

oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w marszu, które będzie 

dostępne w biurze zawodów  na drukach Organizatorów.  

2. W marszu na dystansie 5 km mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie, jednak w  

momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub 



Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach rekreacyjno-

sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.  

3. Wszyscy uczestnicy startujący w marszu muszą zostać zweryfikowani w biurze 

zawodów.  

Weryfikacji można dokonać: 

- Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

- Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia oraz 

ksera dokumentu tożsamości uczestnika. 

Adres Biura Zawodów: Kiełpino, ul. Długa 78A, stadion sportowy. 

 

 Biuro Zawodów – czynne tylko w dniu imprezy w godzinach od 11.00 - 15.30.  
 

4. Podczas marszu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane 

poziomo do przedniej części koszulki  lub innej odzieży.  

5. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu. 

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

1. Zgłoszenia online do będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny 

na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl  

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 8.03.2017r. – 31.08.2017r. 

LUB DO WYCZERPANIA LIMITU! 

2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:  

- prawidłowo  wypełniony formularz zgłoszeniowy  

- zaksięgowanie  wpłaty z tytułu opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji.  

- samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w biegu.  

3. Po zamknięciu zgłoszeń online, zapisanie się do biegu będzie możliwe wyłącznie 

osobiście w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności numerów startowych.  

4. W przypadku niewykorzystania limitu - zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 11:00 do 

godz. 15:30. do granicy limitu. 

5. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu zapisy zostaną zamknięte. 

6. Termin zgłoszeń i wysokość opłat : ze względu na ograniczoną liczbę uczestników 

(limit 200 osób) i konieczność przygotowania specjalnych numerów i pakietów 

startowych przyjmuje się trzy terminy dla najszybciej zgłoszonych i opłaconych 

zawodników: 

 I termin – dla pierwszych 100 zawodników opłata startowa wynosi 25 zł z koszulką 

techniczną i 15 zł bez koszulki 

 II termin – dla zawodników od 101 do 200 opłata startowa wynosi 35 zł z koszulką 

i 25 zł bez koszulki 

 

W dniu biegu, w przypadku niewykorzystania limitu opłata startowa wynosi 50 zł. 

 
7. Zwolnieni są z opłaty startowej mieszkańcy  Kiełpina oraz zawodnicy zaproszeni 

przez Organizatora. 
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty 

startowej na inną osobę. 



9. Wpłaty realizowane będą przez system DotPay w momencie zgłoszenia do biegu – 
zawodnik ma 3 dni od momentu rejestracji. Po tym terminie link do płatności staje się 
nie aktywny, a zgłoszenie anulowane.  

10. W ramach opłaty za pakiet startowy uczestnik otrzymuje: 
- numer startowy + agrafki 
- pomiar elektroniczny marszu 
- wodę, baton w pakiecie startowym, wodę i owoce po marszu 
- koszulkę sportową, techniczną (przy opcji dodatkowej) 
- medal na mecie 
- bufet po biegu 
 

VII. DEPOZYT, SZATNIE 

1. Szatnie i depozyt dla zawodników znajdować się będą na terenie stadionu, przy 

biurze zawodów. Prysznice, toalety zlokalizowane będą w budynku przy stadionie. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez 

zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. 

1.  

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1. Zawodnicy zajmujący czołowe lokaty w kategoriach generalnych Kobiet i mężczyzn (I-VI 

miejsce) otrzymają nagrody rzeczowe, zwycięzcy puchar.  

2. Na mecie każdy otrzymuje medal okolicznościowy. 

VIII. DEPOZYT, SZATNIE 

3. Szatnie i depozyt dla zawodników znajdować się będą na terenie stadionu, przy biurze 

zawodów. Prysznice, toalety zlokalizowane będą w budynku przy stadionie. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez 

zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. 

IX. UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator nie zapewnia kijków do marszu nordic walking. 

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy. 

3. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z 

obecnością lub uczestnictwem w marszu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. 

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

  
 

Kontakt: 
  

bieg@biegarasmusa.pl 

www.biegarasmusa.pl 

tel. 510-555-033. 

 

mailto:bieg@biegarasmusa.pl

