
REGULAMIN 
Finału Rajdów Rodzinnych Nordic Walking 

06.10.2019 r. Legnica 
 
 
 I. CEL 
Celem Rajdu jest popularyzacja Nordic Walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej i sportu dla 
wszystkich, wśród ludzi w różnym wieku z różnych środowisk społecznych, eliminacja barier środowiskowych. 
 
II. SPOSÓB ORGANIZACJI RAJDU 

1. Impreza jest imprezą rekreacyjną bez elementów rywalizacji. 
2. Impreza służy doskonaleniu techniki Nordic Walking wśród uczestników. 
3. Podczas Rajd obecni będą instruktorzy, którzy będą  instruować i pomagać uczestnikom w 

doskonaleniu techniki. 
 

III. TERMIN I MIEJSCE STARTU 
06.10.2019 r. 
Start – godz. 09:45 przy Plac Meisslera w Legnicy  (obok Ewangelickiego Kościoła Marii Panny w Legnicy) 
Meta – Park Miejski – Boiska treningowe przy Stadionie Miejskim w Legnicy 
 
IV. ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie „Aktywni Zagłębia Miedziowego”, ul. Polna 4, 59-300 Lubin 
 
V. WARUNKI  UCZESTNICTWA 
1. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zapoznanie się i podpisanie  regulaminu  oraz podporządkowanie 

się decyzjom organizatora.  
2. Prawo udziału w Rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w Rajdzie – bez względu na 

wiek.  
3. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, a  niepełnoletni na 

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. 
4. Każdy uczestnik oświadcza, że  stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z 

uczestnictwem w Rajdzie. 
5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą 

odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. 
6. Osoby niepełnoletnie  mogą brać udział w Rajdzie za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego. 
 
VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA: 

1. Zapisy należy dokonać przez stronę www.datasport.pl 
2. Obowiązuje limit 150 zawodników. 
3. Opłata startowa wynosi 20 zł, a w dniu zawodów 25 zł. 
4. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują numer startowy upoważniający do wzięcia udziału 

w losowaniu nagród, posiłek regeneracyjny oraz okolicznościowy medal. 
 
Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że: 

 zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin. 
 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Aktywni Zagłębia 

Miedziowego” zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), w 
tym wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego 
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach 
marketingowych Organizatora. 

 jest zdolny do udziału w imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym 
wykluczające go z udziału oraz że startuje na własną odpowiedzialność.  
 
 



 
 
 
 

VII. NAGRODY 
1. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, w którego skład wchodzi numer startowy, posiłek regeneracyjny. 
2. Każdy z uczestników, po przekroczeniu mety, otrzyma pamiątkowy medal. 
3. Po Rajdzie wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody i upominki.  
  
VIII. TRASA 
1. Trasa Rajdu prowadzić będzie częściowo ulicami miasta Legnicy i alejami Parku Miejskiego. 
2. Trasa będzie oznakowana. 
3. Trasa ma długość około 2 km.  
 
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie Rajdu. 
2. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny dla uczestników Rajdu. 
3. Zawodnicy startujący w Rajdzie są ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych 
wypadków 
4. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu Rajdu. 
5. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody jak również dbać o porządek w miejscu 
zawodów. 
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
  


