
I. Cel: 

1.Zebranie środków finansowych    na rzecz Dawida  

2.Popularyzacja zdrowego stylu życia 

3.Aktywizowanie mieszkańców gminy i powiatu do wspólnych przedsięwzięć sportowych. 

 

II. Miejsce i termin: 

1.Wzgórze Kombatantów (Buchholz) Lwówek Śląski ul. Graniczna 

2.Termin 07.04.2019.godz 12-16 

 

III. Organizator 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY FIZYCZNEJ „AZYL” 

TEL. 508 363 790 

IV. Trasa 

1.Wzgórze kombatantów-start i meta 

2.Dystans-trasa ścieżki leśne ok 5km-marsz głównyDys 

3.Dystans -Trasa ścieżki leśne ok 2km.- marsz rodzinny 

 

V. Program wydarzenia 

11 .30 -12.45 -otwarcie biura zawodów [wdawanie numerów startowych ,zgody rodziców i 

opiekunów prawnych 

12.50 pokaz tańca zumba 

13 .00 wspólna rozgrzewka 

13.15 marsz główny 

13.30 marsz rodzinny 

15oo loteria fantowa   

16 oo zakończenie wydarzenia 

 

VI. Opłata startowa 

 

Dorośli -35 zł 

Dzieci i młodzież 15 zł 

Dzieci do 5 lat –bezpłatnie 
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Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny oraz medal okolicznościowy oraz dobrą zabawę . 

W trakcie wydarzenia odbędzie się KIERMASZ CIAST ORAZ L LOTERIA LOSOWA 

 

VII.  Uczestnik 

• Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy 

• Uczestnikiem biegu/marszu jest każda chętna osoba; 

• Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia sobie stroju odpowiedniego do pory roku; 



• Uczestnik pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostanie 

dopuszczony do wzięcia udziału w wydarzeniu; 

• W przypadku zagrożenia dla siebie lub innych osób, uczestnik nie przestrzegający 

regulaminu zostanie wyproszony z imprezy, jak również Organizator ma prawo do 

wezwania odpowiednich służb porządkowych; 

VIII. Organizator   

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w związku z biegiem/marszem 

szkody (np. uszkodzenia kijów, obuwia, strojów itp.); 

• Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za uczestnika 

nieprzestrzegającego regulaminu imprezy 

• Organizator jak również Współorganizatorzy i Partnerzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za mienie uczestnika, w tym za rzeczy zagubione, uszkodzone lub 

zniszczone; 

• Wszyscy uczestnicy biorą udział w marszu na własną odpowiedzialność i nie będą 

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora, Współorganizatorów oraz 

Partnerów w razie wystąpienia zdarzeń losowych podczas imprezy; 

• Interpretacja regulaminu należy tylko do Organizatora; 

• Organizator zapewnia punkt medyczny; 

  

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu „IDĘ PO ZDROWIE DAWIDA” oznacza wyrażenie 

zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL” oraz 

podmiotów współtworzących wydarzenie, danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym, w celach przeprowadzenia imprezy. Ponadto Uczestnik zgadza się również 

na ujawnienie swojego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania , klubu oraz 

wizerunku bez ograniczenia czasowego - w każdy sposób, w jaki publikowana lub 

rozpowszechniana będzie impreza. 

 

 


