
REGULAMIN:  
Termin: 04.02.2017r.,  
Organizator: Positive Energy,  
Partnerzy: Miasto i Gmina Żarki,Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, Grupa Jura'PL 
Tel. Kontaktowy: 668-122-274 
 
I. Cele  
Popularyzacja Nordic Walking jako aktywnej formy rekreacji i spędzania wolnego czasu oraz 
integracja ludzi aktywnych ruchowo, 
Promocja zdrowego stylu życia, tworzenie wzorców zachowań w zakresie aktywności 
fizycznej oraz nawiązywanie związków miedzy ruchem a zachowaniem człowieka, 
Wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów koleżeńskich pomiędzy uczestnikami, 
Promocja Miasta i Gminy Żarki jako samorządu dbającego o kulturę fizyczną swoich 
mieszkańców oraz walorów rekreacyjnych, 
Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Żarki.  
 
Wydarzenie odbywa się w ramach 2. Amatorskiej Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Nordic 
Walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking 2017. Organizatorem 2. Amatorskiej 
Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Nordic Walking jest Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking 
(www.psnw.pl), organizator REWOLUCJI Nordic Walking, ale także szkoleń instruktorskich, 
trenerskich i sędziowskich w całej Polsce w obszarze Nordic Walking, członek Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki. Regulamin 2. AOLMNW PSNW 2017: www.liganordic.pl” 
 
II. Trasa  
Początek- Amfiteatr w Żarkach Letnisko ulica Kąpielowa , koniec- Agroturystyka „Pod 
skałką” w Przybynowie.ulica Szkolna 34. Powrót na miejsce startu autokarem o godzinie 
18:00 zapewnia organizator.  
Trasa obejmuje nawierzchnię gruntowo-piaszczystą, oznakowana. 
Dystans- ok. 15km 
Przebieg trasy: 
Żarki Letnisko-Żarki-Przybynów  
 
 
III. Program Imprezy  
10:00- 11:00- rejestracja uczestników w Biurze Zawodów. 
11:00-11:15- wspólna rozgrzewka 
11:15- start marszu nordic walking na dystansie ok.15km (w trakcie przewidziane zabawy 
integracyjne) 
14:30- przybycie na miejsce Agroturystyka „Pod skałką” w Przybynowie, ciepły posiłek, blok 
konkurencji rekreacyjno-sportowych, zabawa integracyjna 
18:00- zakończenie imprezy 
 
IV. Uczestnictwo  
W zlocie mogą wziąść udział osoby w każdym wieku, (osoby które w dniu imprezy nie 
ukończyły 18 lat, mogą wystartować za pisemną zgodą opiekuna prawnego), 
Wszyscy Uczestnicy muszą być zweryfikowani w Biurze Zawodów- warunkiem 
dopuszczenia do udziału będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w marszu na 
własną odpowiedzialność (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 
12.09.2001r.- Dz.U. nr 101, poz. 1095) 
Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatorów, 



Uczestniczy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
 
V. Zgłoszenia i zapisy 
Zgłoszenia do marszu przyjmowane są do dnia 23.01.2017r. 
Uczestnik zostaje zapisany i umieszczony na liście uczestników po spełnieniu następujących 
warunków:- dokona opłaty wpisowej 40zł/osoba na konto bankowe organizatora: 18 1950 
0001 2006 2615 1547 0002 w tytule wpisując: „Rajd", imię i nazwisko uczestnika, grupę do 
której należy,numer telefonu 
- prześle sms z imieniem, nazwiskiem, grupą do której należy na numer telefonu: 
668-122-274 do dnia 23.01.2017r. 
Istnieje możliwość zapisów grupowych przez kierownika drużyny, po wceśniejszym 
kontakcie z organizatorem. 
 
 
X. Postanowienia końcowe  
Wszystkich Uczestników Zlotu obowiązuje niniejszy Regulamin, 
Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania 
niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń Organizatorów, 
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, 
Uczestnicy dodatkowo mogą ubezpieczyć się od OC i/lub NW 
Uczestników marszu poprowadzi instruktor Nordic Walking, 
Uczestnicy podpisując listę startową akceptują poniższą klauzulę: 
Organizatorzy i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub 
po imprezie.  
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.  
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, wyrządzone z 
własnej winy.  
Przez akceptację niniejszej deklaracji Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego 
lub zwrotnego od organizatorów lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 
związanej z imprezą.  
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w 
stosunku do organizatora.  
Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych. 
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa.  
Zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być 
wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i internet.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) i 
Art. 81. Ust. Pr. Aut.  
Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi, 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe podczas imprezy, 
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
 
Informacje dodatkowe: w dn. 04.02.17 r. odbędzie się ogólnopolskie spotkanie 
Koordynatorów LOSZ Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Spotkanie odbędzie się o 
g. 18.00 Agroturystyce pod Skałką w Przybynowie (miejsce integracji NW)spotkanie jest 
obowiązkowe. Zapraszamy także osoby chcące rozpocząć współpracę z PSNW - podczas 



spotkania nastąpi podsumowanie roku 2016, dyskusja i omówienie strategicznych kierunków 
rozwoju PSNW w roku 2017. Spotkanie poprowadzi Paulina Ruta, prezes PSNW. 
	


