
REGULAMIN X NORDIC MORSING 
 
1. ORGANIZATOR 
• Gmina Kosakowo, 

• The North Event, 

• Fundacja Chodzezkijami.pl. 

 

2. DATA I MIEJSCE IMPREZY 
04.01.2020 – Bar Nadmorski, ul. Morska 2, Rewa 

 

3. CEL IMPREZY 
• popularyzacja biegów i nordic walking, 

• promocja aktywności na świeżym powietrzu, 

• promocja prozdrowotnego morsowania. 

 

4. UCZESTNICTWO 
a. w imprezie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu 

wytrzymałościowego, 

b. kąpiel morsów jest fakultatywna, zapisanie się na imprezę nie obliguje nikogo do wchodzenia 

do wody, 

c. w kąpielach morsów mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do kąpieli w 

niskich temperaturach, 

d. osoby poniżej 18 r. ż. mogą wziąć udział tylko w towarzystwie rodziców lub opiekunów. 

 

5. PROGRAM MINUTOWY 
10:00 – otwarcie biura imprezy 

11:00 – oficjalne otwarcie imprezy, rozgrzewka 

11:05 – wspólna kąpiel - dla chętnych osób :)  

11:25 – wyruszenie na rajd nordic walking (4 i 8km) / bieg (4 i 8km) 

13:30 – zakończenie 

 

6.WPISOWE 

Data 
mieszkańcy 

gminy Kosakowo 

osoby 

niepełnoletnie 

reszta 

startujących 

18.11.19 – 19.11.19 9,5 zł 9,5 zł 19 zł 

20.11.19 – 08.12.19 10,5 zł 10,5 zł 21 zł 

09.12.19 – 31.12.19 12,50 zł 12,50 zł 25 zł 

01.01.20 – 03.01.20 15 zł 15 zł 30 zł 

W dniu zawodów 20 zł 20 zł 40 zł 

 
Okolicznościowa przypina z imprezy 5zł. 
 
Uwaga: Mieszkańcy gminy Kosakowo dokonują mniejszej opłaty startowej, podczas rejestracji w 
miejscu ‘klub’ należy wpisać: Gmina Kosakowo. W dniu zawodów należy mieć z sobą dowód 
potwierdzający zamieszkanie na terenie tej gminy. 



 
Uwaga: Opłaty startowe można wnosić tylko za pośrednictwem serwisu elektronicznezapisy.pl i 
gotówką lub kartą w dniu imprezy. 
Opłaty nie podlegają zwrotowi. 
Opłaty nie podlegają przekazaniu na poczet innego zawodnika. 
 

7. ZGŁOSZENIA 
a. on-line: https://elektronicznezapisy.pl/event/4366.html, 
b. w dniu imprezy, w biurze zawodów (uwaga limit: pula wolnych numerów będzie wynosiła 10% 
zapisanych uczestników on-line). 
 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
• Administratorem danych osobowych uczestników jest Krzysztof Walczak The North Event 

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9581469044, REGON 220782162, ul. Wiceadmirała 

Kazimierza Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia, szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne 

są w polityce prywatności serwisu elektronicznezapisy.pl: 

https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.pdf 

• Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres 

niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy. 

• Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO 

oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału 

w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

• Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) 

usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak 

udział w niniejszej imprezie. 

• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 

ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w niniejszej imprezie. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
• zawody odbędą się bez względu na pogodę, 

• na każdego zawodnika będzie czekać poczęstunek, 

• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników, 

• w depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych, 

• uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW we własnym zakresie, 

• organizator posiada ubezpieczenie OC, 

• uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 

obrażeń ciała i urazów fizycznych. 

• zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin, 

rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie 

i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną 

odpowiedzialność, 

• każda osoba decydująca się na kąpiel w morzu, wchodzi do wody na własną odpowiedzialność, 

• każdą grupę uczestników będzie prowadził jeden instruktor, 

• będzie możliwość wypożyczenia kijów do nordic walking za opłatą 5 zł od pary, 

• zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników, 

środków odurzających, dopingujących, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych 

jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom imprezy zabrania się posiadania oraz używania 

wspomnianych wcześniej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu. 

https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.pdf


Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w biegu osób, u 

których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek wymienionych wyżej 

substancji i napojów. 

• pomiar czasu odbędzie się na chipach, które należny zwrócić organizatorowi za metą, 

• oficjalnym czasem mierzonym na zawodach jest czas brutto, 

• długość trasy mierzona jest za pomocą nadajnika GPS, możliwe są drobne błędy w pomiarze, 

• ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego, 

• ewentualne protesty do wyników można zgłaszać maksymalnie do 7 dni od publikacji ich na 

stronie elektronicznezapisy.pl. 

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nie ujętych w 

regulaminie rozstrzyga organizator. 

 

10. KONTAKT DO ORGANIZATORA: 
email: biuro@thenorthevent.pl 
pytania w sprawie imprezy (pn.-pt. w godz. 9-16): 
The North Event – 58 688 88 51 (Jan) 


