
Regulamin rajdu nordic walking. 

REGULAMIN  I RAJDU TURYSTYCZNO - REKREACYJNEGO „SZLAKIEM NORDICUSA”   

Rajd ma charakter rekreacyjny, bez rywalizacji sportowej,bez klasyfikacji. 

I . CEL IMPREZY 

 1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.  

2. Propagowanie formy aktywności fizycznej i rekreacji , jaką jest marsz Nordic  Walking. 

3. Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych powyżej 18 lat. 

4. Propagowanie tras do uprawiania nordic walking na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec 

przygotowanych przez sekcję NordicUS.  

II. ORGANIZATOR 

UKS UNIA STRZYBNICA, 42-609 Tarnowskie Góry,ul. Armii Krajowej 24, 

sekcja nordic walking NordicUS 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 1. Rajd nordic walking odbędzie się 25.05.2019 r. (sobota) godz.11.00 

 2. Zbiórka uczestników zalew Pniowiec godz.10,50  przy barze gastronomicznym „U Bercika” 

3. Biuro rajdu  czynne od godz. 10.00-10.45.  na terenie ogródka gastronomicznego „U Bercika”  

4. Rajd odbędzie się na długości ok. 10 km .Trasa rajdu, to pętla rozpoczynająca się i kończąca 

  w punkcie gastronomicznym „U Bercika”. 

5. Czas  przejścia trasy : 2,5 godz. .  

6. Trasa rajdu przebiega na terenie lasów Strzybnicy i Pniowca szlakami oznakowanymi   

    kolorem czerwonym, niebieskim i zielonym oraz symbolem kijkarza. 

IV. UCZESTNICTWO 

 1. W zawodach uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie .                                                                                        

2. Osoby niepełnoletnie  mogą wziąć udział  pod osobistą opieką rodzica.  

3. Uczestnicy  rajdu mają obowiązek stosować się do regulaminu, jak również korzystać wyłącznie 

 z wyznaczonej trasy oraz zachować ostrożność przeciwpożarową 

 4. Uczestnicy rajdu nie wyprzedzają osoby prowadzącej oznaczonej identyfikatorem lub kamizelką 

ostrzegawczą . Uczestnicy rajdu będą podzielenie na 2 lub 3  grupy . 

 



 

 5.  Uczestnik rajdu oświadcza  , że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w rajdzie. 

 6. Każdy uczestnik  bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.  

7. Zapisanie się do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

8. Limit uczestników wynosi 50 osób .  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu.  

10. Każdy uczestnik musi posiadać kije do Nordic Walking, ubranie,plecak i   obuwie stosowne do 

pogody   

11. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 

 12. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach 

z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.  

13. Uczestników obowiązuje w lesie zakaz używania ognia oraz zobowiązanie  są do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa.                                                  

14. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.  

15 Organizator zaleca dokonanie ubezpieczenia od NNW, które uczestnicy wykupują w własnym 

zakresie.  

 16. Wpisowe wynosi  25 zł .W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje  : 

-numer startowy  

- woda 0,5 l 

- banan 

-kiełbaske z pieczywem  

-wafelek lub batonik 

- pamiątkowy medal lub certyfikat 

-  smycz  

Wydanie pakietu startowego przed startem na podstawie dokumentu tożsamości  

17. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  

 

 



 

 

V. ZGŁOSZENIA i REJESTRACJA UCZESTNIKÓW  

1.  REJESTRACJA uczestników odbywa się  do 21 maja  WYŁĄCZNIE na portalu 

www.timekeeper.pl/zawody .Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty  w wys.20,-zł podczas 

rejestracji na portalu Timekeeper.pl/zawody. System płatności Tpay.  W zgłoszeniu należy podać 

/imię i nazwisko,  adres zamieszkania. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z 

winy uczestników rajdu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią 

przed, w trakcie i po zakończeniu rajdu.  

2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.  

3. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.  

 

 


