REGULAMIN JESIENNEGO NORDIC WALKING
JAWORZNO-BYCZYNA
17WRZESIEŃ 2016R
I.

ORGANIZATOR

Organizatorami Rajdu NordicWalking są:
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna koło Byczyna,Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworznie-Byczynie
oraz radna Anna Lichota.

II.

CEL IMPREZY

- Rodzinna rekreacja bez typowej rywalizacji sportowej
-Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji
i aktywności ruchowej
- Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych
- Poznawanie własnego regionu i kształtowanie tożsamości regionalnej
- Poznawanie i doskonalenie techniki nordicwalking.

III. TERMIN I MIEJSCE
- Rajd nornic walking odbędzie się 17września 2016r. w Byczynie.
- Start godzina 10.00Byczyna, ul. Astrów (obok przystanku PKM). Dojazd autobusem E; 374.
- Rajd odbędzie się na odcinku około 10 km
- Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceo obsługi rajdu.

IV. UCZESTNICTWO
- W rajdzie prawo startu mają osoby, które do dnia 17września 2016r.ukooczyły 18lat.Osoby
niepełnoletnie
mogą
wystartowad
w
rajdzie
po
podpisaniu
oświadczenia
o zgodzie na start przez rodziców lub opiekunów prawnych. Wszyscy zawodnicy muszą zostad
zweryfikowani przed startem. Podczas weryfikacji należy okazad dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamośd.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie na
własną odpowiedzialnośd.
- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, możliwośd odniesienia obrażeo ciała i urazów fizycznych
oraz śmierci.

- Podpisanie w/w oświadczenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopieo ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w imprezie oraz dobrowolnie zdecydował podjąd takie ryzyko i startuje
w rajdzie na własną odpowiedzialnośd.
- Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się on z regulaminem rajdu,
akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
- Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
- Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w dniu
17września 2016 w miejscu startu od godz. 9.00 do 9.45
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeostwa.
- Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszad do prowadzących rajd.
- Rajd NordicWalking ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
- Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadad odpowiedni strój sportowy( dostosowany do warunków
pogodowych)- wygodne obuwie i kijki do nornic wal king.

V.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.jaworznobyczyna.pl od 19sierpnia 2016r. do dnia 07września 2016r lub w bibliotece w Byczynie .
- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularz zgłoszeniowego i akceptacja warunków regulaminu.

VI. NAGRODY
Każdyzawodnik, który zgłosi się do 07września i ukooczy rajd weźmie udział otrzyma drobny upominek.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonym punkcie medycznym.
-Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie rajdu.
W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczna decyzję podejmuje organizator.

Jaworzno, 17.09.2016r.
Informuję, że zezwalam nieletniemu
…………………………………………………………………………………
na start w Jesiennym Rajdzie NordicWalking , który odbędzie się 17września 2016r w Byczynie.
Jednocześnie zwalniam organizatora – Towarzystwo Przyjaciół Jaworzna koło Byczyna oraz OSP Byczyna
z odpowiedzialności za życie i zdrowie w/w nieletniego w czasie trwania imprezy oraz skutków
związanych z wysiłkiem podczas zawodów i po zawodach. Biorę za wyżej wymienioną osobę pełną
odpowiedzialnośd.
Informuję, że zapoznałem wyżej wymienionego/ną z regulaminem rajdu i dopilnuję jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę - w imieniu małoletniego- na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku
……………………………………… ………………………………………………………… …………………………………
Imię i nazwisko

miejscowośd, ulica

podpis(opiekun prawny/rodzic)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA JESIENNEGO RAJDU NORDIC WALKING
Informuję, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Niniejszym oświadczam, ze jestem zdolny/a do udziału w Jesiennym Rajdzie NordicWalking w Byczyniei
startuję na własną odpowiedzialnośd. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb związanych z organizacją imprezy.
Jaworzno, 17.09.2016r.

…………………………………………………………
Nazwisko i imię drukowanymi literami

podpis

…………………………………………………………..

