
 
 

 

 
REGULAMIN 
Rajdu Nordic Walking 

 
 
I. Organizator:  

• Urząd Gminy Wejherowo, 
• The North Event. 

 
II. Termin i miejsce:  
07.04.2019 – Orle – Piaśnica  
 
Biuro rajdu znajdować się będzie na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu, ul. 
Bukowa 1, 84-252 Orle 
 
III. Cel imprezy:  

• upamiętnienie pomordowanych w Lesie Piaśnickim, 
• promocja Gminy Wejherowo, 
• promocja aktywności na świeżym powietrzu, 
• promocja zdrowego stylu życia. 

 
IV. Uczestnictwo:  

• w rajdzie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu 
wytrzymałościowego, 

• uczestnicy rajdu na dzień imprezy, muszą mieć ukończone 16 lat, 
• uczestnicy muszą zarejestrować się za pomocą formularza internetowego, 
• ustala się limit zawodników: 100 osób. 
• przed marszem będzie możliwość wypożyczenia kijów Nordic Walking 

 
V. Program minutowy i biuro zawodów:  
9:30 – otwarcie biura zawodów 
10:45 – rozgrzewka z instruktorami Nordic Walking  
11:00 – start rajdu Nordic Walking  
ok. 12:00  – 12:30 – dotarcie na parking przy Sanktuarium w Piaśnicy, gdzie na każdego 
uczestnika czekać będzie ciepły poczęstunek 
ok.13:00 – odwóz uczestników marszu Nordic Walking na miejsce startu z Piaśnicy 
 
VI. Rejestracja i op³aty: 

• Na imprezę obowiązują zapisy elektroniczne: 
https://elektronicznezapisy.pl/event/3659.html 

• Opłaty nie pobiera się od uczestników. 

 
VII. Trasa 

• Start rajdu odbywa się w Orlu, ul. Bukowa 1, 84-252 Orle  



 
 

 

• Trasa rajdu do Piaśnicy będzie prowadzić wyznaczonym szlakiem Nordic Walking (trasa 
czerwona) 

 
VIII. Postanowienia końcowe:  

• rajd odbędą się bez względu na pogodę, 
• na każdego zawodnika kończącego rajd będzie czekać poczęstunek, 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników, 
• Administratorem danych osobowych uczestników jest The North Event Krzysztof Walczak, 

szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu 
elektronicznezapisy.pl: 
https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka_prywatnosci_2018_05_25.pdf  

• organizator nie wykupuje ubezpieczenia NNW, uczestnicy muszą posiadać je we własnym 
zakresie, 

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 
IX. Kontakt: 
e-mail: biuro@thenorthevent.pl 
tel. 58 688 88 51 
 


