
R E G U L A M I N                                      

 

II Otwartego Biegu 

Przełajowego 

III Marszu Nordic - Walking 

 

 

1. Organizator – Stowarzyszenie AKTYWNE DALKI ul. Ludwiczaka 20 

                           tel. 662 224 798, 602 384 301 e-mail lidiamatlak@wp.pl 

 

2. Cel – popularyzacja Biegu Przełajowego i Marszu Nordic – Walking    

    jako najprostszej formy uprawiania sportu, promocja Miasta Gniezno 

   i naszego Osiedla Dalki. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród    

   lokalnej społeczności. 

 

3. Termin i miejsce – impreza odbędzie się w dniu 27 kwietnia /sobota/ 

   w Gnieżnie ul. Ludwiczaka 20. 

   Start – godz. 12.00.  Biuro czynne w dniu zawodów godz. 9.00 – 11.30 

   zlokalizowane w budynku przy ul. Ludwiczaka 20. 

II Bieg Przełajowy, III Marsz Nordic-Walking-dystans 5 km /niebieska/ 

Marsz Nordic – Walking Rekreacyjny – dystans 3,5 km /zielona/ 

Biegi Dzieci i młodzieży – start godz. 11.00. 

- dzieci do 5 lat – 100 m,    6 – 10 lat – 200 m,    11 – 15 lat – 400 m 

 

Trasa – ulica Ludwiczaka – Prosta – Gajowa – Kokoszki – Zacisze -   

      Ugory – wracamy ul. Kokoszki – Gajowa – Prosta – Ludwiczaka. 

 

IV.  Klasyfikacja – Bieg przełajowy, Marsz Nordic - Walking za zajęcie                                  

       miejsc 1 -3 /kategoria kobiet – mężczyzn/ - puchary, medale 

       Rekreacyjny Marsz Nordic – Walking  - nie będzie prowadzona 

       klasyfikacja 

 

V. Nagrody – każdy uczestnik, który ukończy bieg i marsz oraz bieg dzieci 

       otrzyma pamiątkowy medal. 

    

 Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania nagród i wyróżnień. 

                     

 

mailto:lidiamatlak@wp.pl


 
  
VI. Warunki uczestnictwa – uczestnikami biegu oraz marszu nordic - 

     walking mogą być osoby, które w dniu startu ukończyły 16 lat. 

    Dodatkowym warunkiem dla osób niepełnoletnich jest dostarczenie 

   organizatorowi min. 30 min przed startem pisemnej zgody rodziców lub 

   prawnych opiekunów. Zgłoszenia do udziału w biegach za pomocą 

   formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: 

   https://elektronicznezapisy.pl// 

    - wpisowe wynosi 20,00 zł. 
   Wpisowe stanowi warunek otrzymania numeru i pakietu startowego 

   przed biegiem i marszem oraz pamiątkowego medalu po ukończeniu. 

   - biegi dzieci i młodzieży są nieodpłatne. 
  Warunkiem udziału jest wpisanie na listę startową poprzez rejestrację                   

online oraz oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka 

do udziału w biegu. 

Wpłaty można dokonać na konto: Stowarzyszenie AKTYWNE DALKI 

                     62-200 Gniezno ul. Ludwiczaka 20 

             nr konta: 13 1600 1462 1816 1332 3000 0001 

      Przy wpłatach na konto Stowarzyszenia AKTYWNE DALKI  prosimy o 

wpisanie w tytule ( imię i nazwisko )oraz bieg lub marsz Nordic Walking  

VII. Postanowienia końcowe – Bieg i Marsz odbędzie się bez względu na 

       warunki atmosferyczne. 

 - Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi 

    z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w 

    Biegu i Marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 

    naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 

    obrażeń ciała i urazów fizycznych. Przekazanie Organizatorowi 

    prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie 

    opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik zgadza się z tym i akceptuje 

    regulamin imprezy sportowej. 
- Uczestnik w elektronicznym panelu zgłoszeń wyraża zgodę na 

   przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem 

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 , ustawa z 10.05.2018 r, poz.1000 ze zm 

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami a także wyniki z podaniem 

nazwisk mogą być wykorzystane za zgodą organizatora przez środki masowego 

przekazu. 

W sprawach sportowych i nieobjętych regulaminem decyduje kierownik biegu. 

https://elektronicznezapisy.pl/


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu biegu o 

czym niezwłocznie powiadomi uczestników poprzez stronę biegu lub na miejscu. 

Limit uczestników jest ograniczony do 200 osób. 

                                                                  Kierownik Zawodów – Lidia Matlak 

 

 

 

 

 

 


