
REGULAMIN 

Marszu Nordic Walking 

I. ORGANIZATOR 

 

RightWay s.c. D. Napora M. Świerad 

ul. Budziszyńska 113/9; 54-436 Wrocław 

 

II. CELE 

 

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

2. Upowszechnianie nordic walking jako jednej z najprostszych i dostępnych form ruchu. 

3. Promocja Centrum Treningowego RightWay. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. Termin i miejsce marszu będą każdorazowo określane przez Organizatora. 

2. Dystans do pokonania będzie wynosił od 10 do 20 kilometrów. 

3. Dokładne miejsce zbiórki oraz godzina zbiórki zostanie określone przez Organizatora 

na pięć dni przed terminem marszu. 

4. Trasy marszów przebiegać będą drogami asfaltowymi, ścieżkami leśnymi i parkowymi, 

ścieżkami polnymi. 90 % trasy będzie przebiegać po nawierzchni miękkiej. 

IV. ZGŁOSZENIA 

1.Warunkiem uczestnictwa w Marszu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do marszu na 

stronie elektronicznezapisy.pl lub na adres mailowy: rightway@rightway.com.pl, oraz opłacenie 

opłaty wpisowej przelewem elektronicznym. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie 

opłaty wpisowej, o której mowa, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do 

którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do 

zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że 

naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

3. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do 3 dni przez terminem marszu. Po tym 

terminie zgłoszenie jest możliwe na adres mailowy podany w punkcie 1.   

V. UCZESTNICTWO 

1. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Marszu” 

podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna przed rozpoczęciem Marszu. 

2. 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 imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. 



3. W ramach opłaty wpisowej Uczestnicy otrzymają: 

▪ Medal okolicznościowy/statuetkę/przypinkę. 

Losowanie wśród uczestników nagród niespodzianek od sponsorów, 

▪ Opiekę instruktorów RightWay/PFNW, 

▪ Instruktaż zakresu prawidłowej techniki Nordic Walking, 

▪ Wspólna, profesjonalna rozgrzewka, trening- ćwiczenia i rozciąganie, 

▪ Wyjątkowa atmosfera! 

VI. OPŁATY 

1. Opłata wpisowa, dorośli - 35 zł. Dzieci w wieku 10 -15 lat opłata wpisowa 17 zł. Na 

tydzień przed datą marszu – dorośli 45 zł, dzieci w wieku 10 -15 lat opłata wpisowa 30 zł, w 

dniu marszu dorośli 50 zł, dzieci w wieku 10-15 lat 35 zł. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu marszu z powodu 

niewystarczającej ilości uczestników (min. 10) i/lub złych warunków pogodowych. W 

zaistniałej sytuacji Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej opłaty uiszczonej przez 

uczestnika. 
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w treningu 

przez Uczestnika. Pełna kwota zostanie zwrócona wyłącznie w sytuacji odwołania treningu 

przez Organizatora. 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) jest RightWay s.c. D. Napora M. Świerad z/s we 

Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 113/9 NIP: 894 30 41 413 (zwaną dalej 

„Administratorem”). 

2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, 

jednakże stanowi warunek uczestnictwa w marszu. Przetwarzanie danych odbywa się 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). 

3. Warunkiem uczestnictwa w Marszu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawodnika przez RightWay s.c. D. Napora M. Świerad z/s we Wrocławiu 

przy ul. Budziszyńskiej 113/9; NIP: 894 30 41 413 oraz na nieodpłatną publikację 

wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, 

magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych 

wydawanych przez RightWay s.c. D. Napora M. Świerad z/s we Wrocławiu przy ul. 

Budziszyńskiej 113/9; NIP: 894 30 41 413. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest 

wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych           

i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego 

w formie fotografii lub zapisu video. 



4. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez 

Uczestników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 

maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 

(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). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Administrator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień 

wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). 

5. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celach wysyłania Uczestnikom 

za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu 

organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Uczestnika 

(wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie 

regulaminu Marszu). 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kontakt do organizatora – Dorota Napora 728 871 846; Monika Świerad 602 689 215. 
2. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Marszu. 

  

 


