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REGULAMIN  REKREACYJNEGO  MARSZU  NORDIC  WALKING  
          
                                                  26.06.2016r. 
 
 
 
 
I .ORGANIZATORZY 
 

    Gmina Kamionka z siedzibą: ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka. 

  
II. CEL MARSZU  
       

1. Promocja Gminy Kamionka. 
2. Promocja  walorów turystyczno - krajoznawczych terenu poprzez odbycie   

marszu nordic walking na oznakowanej trasie.  
3. Popularyzacja nordic walking jako najprostszej masowej formy spędzania      

wolnego czasu oraz zdobywania nowych zwolenników. 
4. Promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. 
5. Sportowe powitania lata. 

  
III. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. 26.06.2016r. Park w centrum Kamionki. 
2. Start marszu o godz.14:10. 
3. Marsz odbędzie się na trasie około 10km. 

 
IV. UCZESTNICTWO 

1. W marszach nordic walking prawo startu mają osoby pełnoletnie. Osoby od 13 
roku życia, które nie  ukończyły 18 lat mogą wystartować w marszu pod 
warunkiem podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego            
o uczestnictwie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Warunkiem dopuszczenia do marszu nordic walking będzie złożenie podpisu  
pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w marszu i znajomości    
regulaminu, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną 
odpowiedzialność.  

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa                              
i stosowania się do poleceń obsługi marszu. 

4. Marsz ma charakter otwarty. 
5. Uczestników marszu obowiązuje niniejszy regulamin. 
6. Podpisanie zgłoszenia do udziału w marszu jest równoznaczne z akceptacją   

regulaminu marszu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych 
osobowych dla potrzeb związanych z organizacją marszu ,a także wyrażeniem 
zgody na ewentualne wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach 
informacyjnych i reklamowych imprezy oraz Gminy Kamionka. 

7. Uczestnicy biorą udział w marszu na własną odpowiedzialność i ryzyko. 
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V. ZGŁOSZENIA 

1. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: 
sekretariat@ugkamionka.pl  do dnia 24.06.2016r. do godziny 12:00.     
Formularz zgłoszeniowy  dostępny będzie na stronie internetowej: 
www.kamionka.pl . Zapisy przyjmowane będą również  w dniu marszu  
26.06.2016r. w miejscu wyznaczonym przez organizatora na godzinę przed 
planowanym rozpoczęciem marszu. Zgłoszeń osobistych  będzie można 
dokonywać  ponadto w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej 
im.J.I.Kraszewskiego  w Kamionce do dnia 24.06.2016r. do godziny 12:00.  

2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, akceptację 
regulaminu i podpis na liście uczestników. 

VI. NAGRODY 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia uczestnikom marszu wodę. 
2. Marsz odbywać  się będzie bez względu na pogodę. 
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora marszu. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce            

na trasie marszu, wynikające z winy uczestników marszu.    

 

sekretariat@ugkamionka.pl
http://www.kamionka.pl/

