REGULAMIN MARSZU NORDIC-WALKING
podczas „ekoMajówki w Potrzebowicach” w dniu 08 maja 2022 r.
I Cel imprezy:


Popularyzacja Nordic Walking jako dyscypliny sportu i rekreacji, pomagającej zachować
witalność i zdrowie w każdym wieku.



Promocja terenu Nadleśnictwa Potrzebowice.



Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Wieleń,
Drawsko i nie tylko oraz integracja lokalnego środowiska sympatyków Nordic Walking.

II Organizatorzy:
Nadleśnictwo Potrzebowice, Gmina Wieleń, Gmina Drawsko
III Termin i miejsce:
Marsz Nordic-Walking odbędzie się 08 maja 2022 (niedziela) o godz. 12:00 przy wiacie rekreacyjnowypoczynkowej na terenie arboretum.

IV Rejestracja:


Rejestracja uczestników oraz wydanie pakietów startowych odbędzie się w dniu wydarzenia od
godz. 11:30 przy wiacie rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie arboretum.



Ilość uczestników ograniczona: 40 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

V Trasa i dystans:
Typ trasy: ścieżki leśne. Długość trasy: ok. 5 km. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości
trasy. Trasa będzie oznaczona w terenie za pomocą znaków.
VI Zasady bezpieczeństwa:


Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.



Prawo startu mają osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach
sportowych.



Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.



Startujący wracają samodzielnie wzdłuż trasy.



Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 08.05.2022 r. ukończy 18 lat.
W przypadku osób nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.



Rodzic lub prawny opiekun, wyrażający zgodę na udział w marszu jest zobowiązany do opieki
nad dzieckiem przed marszem, w czasie jego trwania i na mecie.

VII Inne:


Start poprzedzony jest profesjonalnym instruktażem połączonym z rozgrzewką.



Udział w marszu jest bezpłatny.



Organizator nie prowadzi pomiaru czasu. Warunkiem ukończenia jest zebranie
wszystkich pieczątek umieszczonych wzdłuż trasy oraz niezwłoczne udanie się do wiaty
przy arboretum po przekroczeniu mety!



Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w marszu, w szczególności zasada fair play oraz niniejszego
regulaminu.



Jeśli uczestnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym
organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone
kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.



depozyty ubraniowe – zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym,
umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu
można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego,



W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony
z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Osoby pozostawiające w depozycie
przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność.



Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie,

zdrowotnego lub od

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci
lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością i /lub uczestnictwem w marszu. - Organizator zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do
Organizatora.


Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania marszu
w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników
mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.



Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia
z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk,
wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem
w marszu, a także możliwościach wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających
Uczestników,

które

mogą

być

bezpłatnie

umieszczane

na

wybranych

nośnikach

elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony
internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest
i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi
w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi,
swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji marszu oraz innych
wydarzeń organizowanych przez Nadleśnictwo Potrzebowice a także podmioty z Nim
powiązane.


w sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

VIII Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:


administratorem danych osobowych uczestników marszu, w związku z realizacją wymogów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 "RODO") jest Nadleśnictwo Potrzebowice, Potrzebowice 1,
64-730 Wieleń.



Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika marszu.
Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na
ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku
z organizacją marszu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

Wszyscy uczestnicy startując w marszu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu marszu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

………………………………………….
(miejsce, data)

Oświadczenie uczestnika Marszu Nordic Walking

Imię i nazwisko .......................................................................
Data urodzenia …………………….........................................
Miejsce zamieszkania ............................................................

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału
w Marszu Nordic Walking organizowanym przez Nadleśnictwo Potrzebowice, który odbędzie
się w dniu 08 maja 2022 r., oraz że startuję w nim dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią regulaminu
Marszu Nordic Walking i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.
Przyjmuję do wiadomości, że organizator Marszu nie ponosi odpowiedzialności prawnej
(w

tym

odpowiedzialności

cywilnej)

w

zakresie

poniesionych

szkód

na

zdrowiu

i mieniu biorących udział w Marszu uczestników.

…………………………………………
Podpis uczestnika

………………………………………….
(miejsce, data)

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

Ja,

niżej

podpisana/

podpisany

rodzic/

na uczestniczenie mojego syna/ mojej córki
urodzonej

opiekun

prawny

wyrażam

zgodę

………………………………………………

(data)……………………………………..

w

………………………………….

w Marszu Nordic Walking, organizowanym przez Nadleśnictwo Potrzebowice, który odbędzie
się 08 maja 2022 r.

Oświadczam również, że obecny stan zdrowia mojej córki/ mojego syna pozwala
na wzięcie udziału w Marszu Nordic Walking organizowanym przez Nadleśnictwo
Potrzebowice podczas wydarzenia „ekoMajówka w Potrzebowicach.”
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z regulaminem Marszu Nordic Walking
i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.
Przyjmuję do wiadomości, że organizator Marszu nie ponosi odpowiedzialności prawnej
(w tym odpowiedzialności cywilnej) w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu

i mieniu

biorących udział w Marszu Nordic Walking uczestników.

…………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

