
II  MIKOŁAJKOWY 
MARSZ NORDIC WALKING      

07   grudnia   2019 r.    Wojnowice 

• WSPIERAMY   Zbiórka pieniędzy.  Zamek na Wodzie. Zbudujmy 

razem system sygnalizacji przeciwpożarowej  

• NAGRADZAMY Konkurs na „Strój Mikołaja”  „Trasa i Konkursy dla najmłodszych” 

Zamek na wodzie jest jedną z niewielu tego typu budowli w Polsce. W całości został 

wniesiony na palach dębowych wzmocnionych głazami i gliną, umiejscowionych w wodzie. 

Historia tej wyjątkowej budowli rozpoczyna się w XIV wieku. 

Zapisy przyjmowane są do momentu zamknięcia list lub po uzyskaniu  limitu 

opłaconych uczestników:   100 osób 

REGULAMIN 

ORGANIZATORZY: 

•  Grupa Nakijezapraszamy 

•  Ewa Skawińska     ( kom. 603 447 003 ) 

1. CEL IMPREZY 

• Popularyzacja Nordic Walking jako dyscypliny sportu i rekreacji  

• Zbiórka pieniędzy podczas Marszu dla: Zamek na Wodzie. Cel to Zbudujmy razem 

system sygnalizacji przeciwpożarowej.                                          

https://zrzutka.pl/wojnowice 

• Promocja walorów turystycznych rejonu Gminy Miękinia 

• Promocja Zamku na Wodzie w Wojnowicach jako dziedzictwa kultury 

2. TERMIN IMPREZY  

07 grudnia 2019r.   

3. MIEJSCE IMPREZY 

Zamek na wodzie w Wojnowicach ( Park Zamkowy- ławeczki na tyłach Zamku )  

ul. Zamkowa 2 ,Wojnowice, Gm. Miękinia      http://www.zamekwojnowice.com.pl  

4. UCZESTNICTWO 

• Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w 

Marszu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna przed rozpoczęciem 

Marszu.  

• Zgłaszając swój udział Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu 

udział w Marszu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek 

ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, 

jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w 

Marszu, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

5. ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenia należy dokonać drogą internetową poprzez wypełnienie i wysłanie 

FORMULARZA na stronie:  https://elektronicznezapisy.pl/event/4211.html 

lub e-mail/tel. Kontakt z organizatorami 

Zapisy przyjmowane są do momentu zamknięcia list lub po uzyskaniu  limitu 

opłaconych zawodników:   100 osób 

6. OPŁATA UCZESTNICTWA W RAJDZIE 



• Dorośli 50 zł.    Do 23 listopada 2019: 50 zł.       Po/oraz w dniu zawodów 60 zł. 

• Dzieci do lat 14-tu 25 zł.  Do 23 listopada 2019: 25 zł. Po/oraz w dniu zawodów 40 zł. 

Opłata UCZESTNICTWA obejmuje program Marszu: 

• Medal okolicznościowy  

• Nagrody niespodzianki 

• Ognisko integracyjne ( drewno na ognisko, kiełbaska, talerzyki widelczyki …) 

• Toaleta 

• Opieka instruktora 

7. PROGRAM 

• 9.50 Przywitanie organizacyjne ze wszystkimi 

• 10.00 Rozgrzewka 

• 10.10 Start dwie trasy ( wybór trasy uczestnik podejmuje w dniu Marszu):  

- rekreacyjna/zagadkowa/konkursowa dla najmłodszych ok.5 km   

- sportowa ok 12 km 

• 12.30 Biesiadowanie przy ognisku 

• Rozstrzygnięcie konkursu na „Strój Mikołaja” 

8. OPIS TRASY      

Typ trasy, leśna                                                                                                    

Długość trasy będzie uzależniona od warunków atmosferycznych w dniu Marszu ilości 

uczestników i podziału na trasy młodszych uczestników marszu 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia Marszu z przyczyn nie zależnych od 

organizatora (np. klęka żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) 

koszty opłaty nie będą zwracane. Każdy uczestnik bierze udział w Marszu na własne ryzyko i 

odpowiedzialność, co potwierdza w momencie zapisania na liście. Organizator zastrzega 

sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu. 

Wszelkie zmiany oraz uzupełniające informacje dotyczące Marszu będą publikowane na 

stronie www.facebook.com/Nakijezapraszamynw . Organizator nie odpowiada za rzeczy 

zgubione w trakcie Imprezy. 

10. DANE OSOBOWE 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa 

miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] Organizator 

zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu 

zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w 

transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. Organizator zastrzega 

sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 

Marszu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach 

typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na 

wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością 

prowadzoną przez Organizatora. 

 

http://www.facebook.com/Nakijezapraszamynw


 
                                                                                                              

 
 


