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III Rekreacyjny Nordic Walking „PUSZCZA WKRZAŃSKA”

Szczecin (Gubałówka) – Police (SP nr 8) – ok. 8 km

02.04.2017r. (niedziela), godz.12:00

REGULAMIN

1. Organizator: Miejski Klub Lekkoatletyczny – Szczecin

2. Biuro marszu: czynne od godz.10:00, Szczecińska Gubałówka, Osów, ul. Lisiej Góry

3. Początek rozgrzewki: godz.11:40 (Gubałówka)

4. Start marszu: godz.12:00

5. Meta i miejsce pikniku: Polana Sportowa przy SP nr 8 w Policach (ul. Piaskowa 99)

6. Organizator dla każdego uczestnika posiadającego numer startowy zapewnia:
pamiątkowy medal, herbatę, ciepły posiłek, ciasto.

7. Uczestnicy posiadający numer wezmą udział w losowaniu nagród.

8. Warunkiem otrzymania medalu i wzięcia udziału w losowaniu nagród jest maszerowanie z
kijami – zgodnie z zasadami Nordic Walking.

9. Organizator zapewnia bezpłatny transport autokarowy dla każdego uczestnika 
posiadającego opłacony pakiet startowy.

dojazd z Polic na „START”

O MARSZU REGULAMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICY TRASA KONTAKT

WIECZORNY NORDIC
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–> przystanek przy CH Kinga – odjazd o godz. 10:25 do Osowa (przystanek
Miodowa/Chorzowska – z przystanku jest ok. 600 m do Gubałówki)

dodatkowo – autobus na odcinku pętla J.Głębokie – Osów (przystanek
Miodowa/Chorzowska) – odjazdy o godz. 11:00, 11:10, 11:15

powrót z „METY” do Szczecina

–> przystanek przy SP 8 w Policach do Osowa (przystanek Miodowa/Chorzowska), przez
pętlę J.Głębokie – odjazdy o godz. 14.30, 15.00, 15.30

10. Dystans: ok.8 km

11. Klasyfikacja: brak

12. Zapisy i płatność:

(każdy uczestnik przed zapisem zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem marszu)

a) zapisy tylko elektronicznie – od dnia 17.02.2017 (piątek) do 24.03.2017 (piątek)
na stronie – http://puszczawkrzanska.pl/formularz-zgloszeniowy/

b) płatność tylko przelewem na konto organizatora:
PKO BP S.A. nr 40 1020 4795 0000 9002 0303 1028
(w tytule należy wpisać: NW17, imię, nazwisko i rok urodzenia uczestnika)

– osoby, które w dniu marszu nie ukończyły 18 lat mogą startować wyłącznie pod opieką
osoby dorosłej – uczestnika marszu, po podpisaniu oświadczenia przez rodzica/opiekuna
prawnego o zgodzie na udział dziecka w marszu

c) opłata startowa:

– dorośli – 10 zł od osoby

– młodzież do 18 roku życia (decyduje wiek w dniu imprezy) – udział bezpłatny

d) zgłoszenie:

– uczestnika dorosłego jest ważne po dokonaniu zapisu i wpłaty; o kolejności decyduje
kolejność wpłat

– uczestnik, który nie dokona opłaty nie będzie widoczny na liście uczestników

(aktualizacja listy uczestników następuje co 72h)

– uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia jest ważne pod warunkiem zapisu i dokonania
wpłaty przez wskazanego w formularzu rodzica/opiekuna będącego uczestnikiem marszu
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– uczestnicy nie otrzymują potwierdzenia rejestracji na adres e-mail

e) limit – 999 uczestników

13. Odbiór pakietów startowych w dniach 28.03 – 01.04.2017r.:

28.03. (wtorek)  – Szczecin
29.03. (środa) – Police
30.03. (czwartek) – Szczecin
31.03. (piątek) – Police
01.04. (sobota) – Szczecin

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc odbioru pakietów organizator przedstawi w
osobnym komunikacie w późniejszym terminie.

– każdy uczestnik przy odbiorze pakietu zobowiązany jest wypełnić kartę uczestnictwa
wraz z poświadczeniem stanu zdrowia

14. Sprawy różne:

– organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw NW i ubezpieczenie to pozostaje w
gestii osób startujących

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione w czasie
trwania imprezy

– organizator udostępnia uczestnikom depozyt, który będzie można odebrać na mecie marszu

– UWAGA: ze względów bezpieczeństwa zabrania się udziału osób poruszających się na
rowerach i idących ze zwierzętami

– po dokonaniu opłaty startowej, bez względu na zaistniałe po stronie uczestnika okoliczności,
które wykluczą go z udziału w marszu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty

– uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym
Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim
agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym,
nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów uczestnika w
dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego uczestnika
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SPONSORZY,  PARTNERZY, PATRONI

– Współorganizatorzy: UKL Ósemka Police, Bissa Sp. z o.o.

– Sponsor główny: Bissa Sp. z o.o.

– Sponsorzy: Golden Tulip Międzyzdroje Residence, Eurofitness Szczecin, Doktor Spondylus

– Partnerzy ekologiczni: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

– Mecenat Miasta Szczecin

– Partnerzy: Grupa Handlowa Staropolskie Wędliny, Szczecińska Gubałówka, Polak Potrafi,
Fotografia sportowa – dulny foto, Klub 12 Dywizji Zmechanizowanej, Jednostka Strzelecka
4031 Szczecin, Lady Fitness & Wellness Mazowiecka 13, SPPK, OSP Szczecin, OSP Police,
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, Gmina Police, NamiotyImprezy.pl, ATV Team
Rosomak, TOITOI, Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach, Stołówka Maja Ufniarz

– Partner – przykład przedsiębiorczości: Spółdzielnia Uczniowska „Pod Dwójką” przy
Gimnazjum nr 2 w Policach

 

INNE WAŻNE INFORMACJE

 Cele imprezy:

– zachęcenie mieszkańców Szczecina, Polic i okolic do rekreacyjnej formy spędzania wolnego
czasu rodzinnie i z przyjaciółmi

– krzewienie kultury fizycznej oraz propagowanie postaw prozdrowotnych

– zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu

– promocja nordic walking jako jednej z form aktywnego stylu życia

Trasa: leśne ścieżki Puszczy Wkrzańskiej (mapa i profil dostępne pod
adresem http://puszczawkrzanska.pl/trasa-marszu)
Na mecie odbędzie się piknik pod hasłem „Marszem do Spiżarni”
Dyrektor marszu: Kamil Witkowski (MKL Szczecin)
Z-ca dyrektora: Mariusz Kościow (MKL Szczecin)
Kierownik zabezpieczenia trasy: Ryszard Kamiński (UKL Ósemka Police)
Obsługa fotograficzna: dulny foto
Zdjęcia z marszu dostępne będą na profilu FB MKL Szczecin (https://www.facebook.com
/mkl.szczecin)
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Ilość miejsc na parkingu Gubałówka ograniczona
Sprawy nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator, do którego należy
również ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu
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