Regulamin imprezy
Marsz dla Maćka
•

1. Organizator
Fundacja Chodzezkijami.pl

•
•
•
•
•
•
•
•

Współorganizatorzy:
przyjaciele Maćka :)
Jadwiga Grochowalska
Marsz Po Zdrowie
Dynamic Team
Nordic Walking Poland
The North Event
Face Nordic Walking Team
Drużyna Szpiku

•

Partner:
Polska Federacja Nordic Walking
2. Termin
18.03.2018
3. Miejsce
Poznań
4. Cel imprezy
Pomoc w powrocie do zdrowia przyjacielowi Maćkowi Kulce
5. Biuro imprezy
Od godz. 11.00 do 12.30
6. Uczestnictwo
a. w marszach mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania rekreacyjnego
nordic walking,
b. w zawodach można wystartować tylko w jednym marszu zgodnie ze zdeklarowanym dystansem,
c. warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z
regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą,
d. uczestnicy marszu na 10 km na dzień imprezy tj. 18 marca muszą mieć ukończone 16 lat, w marszu
na 5 km dopuszcza się młodsze osoby.

http://bit.ly/MarszDlaMacka

7. Dystans
a. około 5 km
b. około 10 km
8. Program minutowy
11:00 – otwarcie biura imprezy
11:00–15:00 – atrakcje podczas imprezy, licytacje itp.
12:50 – wspólna rozgrzewka
13:00 – start nordic walking 10 km, 5 km
11. Nagrody
Uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal oraz koszulkę.
12. Wpisowe i rejestracja
Wpisowe to 50 zł, przeznaczone w całości na pomoc Maćkowi.
Rejestracja trwa od 14.02.18 do 15.03.18 i prowadzona jest za pośrednictwem portalu
elektronicznezapisy.pl. Istnieje możliwość dopisania się do listy w dniu imprezy.
13. Postanowienia końcowe
a. impreza ma charakter rekreacyjny, nie jest prowadzony na niej pomiar czasu,
b. impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
c. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników,
d. przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika imprezy na wykorzystanie podanych przez niego danych
osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach
handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o
ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres Organizatora,
e. w depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych,
f. uczestnicy imprezy muszą posiadać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we
własnym zakresie,
g. organizator posiada ubezpieczenie OC,
h. zawodnik, który odebrał pakiet startowy oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i
akceptuje go,
i. ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

http://bit.ly/MarszDlaMacka

