
REGULAMIN MARSZU NORDIC WALKING
„PO ZDROWIE W OŻAROWIE”
pod patronatem
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
1. CEL
- upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży
i dorosłych,
- popularyzacja zdrowego trybu życia
- promocja miasta i regionu.
2. ORGANIZATORZY
– Piotr Dudkiewicz – sołtys sołectwa Koprki
3. TERMIN I MIEJSCE
– 27 maj 2017 rok (sobota) Ołtarzew, ul. Mazowiecka 12/13
– godz. 10.00 – uroczyste rozpoczęcie marszu Nordic
Walking
4. ZGŁOSZENIA NA MARSZ NORDIC WALKING
NA 7 KM
Zgłoszenia do marszu będą przyjmowane będą poprzez
e-mail: pozdrowiewozarowie@interia.p oraz stronę:
elektronicznezapisy.pl
Limit uczestników wynosi 50 osób. Organizator zastrzega
sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w
przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
5. ZASADY UCZESTNICTWA W MARSZU NORDIC
WALKING
- w biegu może wziąć udział osoba, która najpóżniej w
dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat,
- osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo dostarczyć zgodę
podpisaną przez rodzica lub opiekuna.
- Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie
własnoręcznie podpisanie Oświadczenia o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które dostępne
będzie w Biurze Zawodów.
Biuro Zawodów mieścić się będzie w oznaczonym
namiocie.
6. PROGRAM ZAWODÓW
– Godz. 10:00 UROCZYTE ROZPOCZĘCIE IMPREZY
- 10:30 marsz nordic walking na 7 km.
- 14:00 wręczenie nagród dla zwycięzców Marszu Nordic
Walking.
7. NAGRODY
- Za miejsca I-III – PUCHAR + MEDAL + DYPLOM +
NAGRODA RZECZOWA
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich
zdjęć,materiałów filmowych,wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 
biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu 
CD-Rom,DVD,w katalogach oraz mediach,na stronach internetowych,w gazetach i na wystawach ,
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną
przez Organizatora,
- przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego



danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych
imprezach,produktach handlowych,a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i
analityczne,zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997r.,dz.u. z 2002 r. nr 101,poz.926 z póżn.zm. uczestnikowi przysługuje prawo do
wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie,kierując korespondencję na
adres organizatora,
- wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
r.,dz.u. z 2002 r. nr 101,poz.926 z późn. zm. organizator nie będzie ujawniał tych informacji
żadnym osobom trzecim,
- każdy uczestnik marszu jest zobowiązany do umieszczania numeru startowego z przodu na
wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Marsz
odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- organizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz opiekę medyczną podczas trwania imprezy,
- koszty dojazdu pokrywają uczestnicy


