Regulamin marszu z kijkami Fundacji Trzeba Marzyć „Piaskiem w raka – Od mola do mola”
I. Cel imprezy
1) Popularyzacja połączenia przyjemnego z pożytecznym i propagowanie zdrowego trybu życia
2) Promocja Fundacji Trzeba Marzyć
3) Zebranie środków na spełnianie marzeń ciężko chorych dzieci, podopiecznych Fundacji
II. Dane Organizatora
Organizatorem akcji „Piaskiem w raka – Od mola do mola” jest Fundacja Trzeba Marzyć z siedzibą w
Sopocie przy Alei Niepodległości 811 www.trzebamarzyc.org
III. Termin, miejsce, dystans oraz zasady startu
1) Marsz „Piaskiem w raka – Od mola do mola” odbędzie się 15 września 2019 roku o godz. 12.00 na
dystansie ok. 10 km ze startem w okolicach molo w Gdyni Orłowie.
2) Start poprzedzony zostanie rozgrzewką prowadzoną przez profesjonalnego trenera.
IV. Trasa Biegu Głównego i limit czasu
1) Trasa Marszu prowadzić będzie brzegiem plaży od mola w Gdyni Orłowie, do mola w Gdańsku
Brzeźnie. Trasa marszu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk
atmosferycznych, lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które będą miały wpływ na
bezpieczeństwo uczestników.
2) Na trasie nie obowiązuje limit czasu dla ukończenia marszu
3) Meta umiejscowiona będzie w okolicach mola w Gdańsku Brzeźnie i oznaczona dmuchaną „bramą”.
V. Warunki uczestnictwa
1) W marszu brać udział osoby w każdym wieku, z minimalnym przygotowaniem kondycyjnym,
wyposażone w wygodne buty do biegania lub chodzenia. Wskazane, aczkolwiek, niekonieczne są kijki do
nordic walking.
2) Dodatkowym warunkiem jest nieposiadanie przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach
sportowych typu wytrzymałościowego, zależnego od ich wieku.
3) Uczestnicy biorą udział w marszu na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi
prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że
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Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w marszu,
w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci),
a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
VI. Zgłoszenia i odbiór pakietów startowych
1) Rejestracja odbywać się będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem profesjonalnego panelu
uczestnika.
2) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego w w/w panelu uczestnika lub osobiście, bezpośrednio przed startem.
3) Rejestracja jest skuteczna tylko wtedy, gdy uczestnik dokona prawidłowego zgłoszenia oraz uiści
opłatę startową.
4) Pakiety startowe odbierać będzie można wyłącznie w dniu marszu od godziny 9.00 w miejscu startu.
VII. Opłaty startowe
1) Opłata startowa w postaci darowizny na cele statutowe Fundacji Trzeba Marzyć wynosi:
a) 10 zł - jeżeli kwota zostanie opłacona drogą elektroniczną, najpóźniej do dnia 13 września 2019 r.
b) 15 zł – kwota, która będzie pobierana wyłącznie w gotówce w Biurze Marszu w dniu startu
2) Dowodem dokonania skutecznej rejestracji jest pojawienie się danych uczestnika na liście startowej z
potwierdzoną płatnością oraz pojawienie się karty startowej w Profilu Zawodnika.
3) Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z
udziału w marszu.
4) Nie ma możliwości przenoszenia opłaty startowej na innego zawodnika oraz zmiany danych
osobowych tj. imienia, nazwiska oraz daty urodzenia podanych przy rejestracji.
VIII. Klasyfikacja
1) W trakcie marszu Organizator nie przewiduje klasyfikacji czasowej, punktowej lub innego sposobu
rywalizacji. Celem marszu jest propagowanie aktywnego wypoczynku połączonego z pomocą ciężko
chorym dzieciom.
2) Uczestników zachęcamy do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia.
3) Uczestnicy marszu, po ukończeniu rywalizacji, otrzymają pamiątkowy upominek będący dowodem
ukończenia marszu.
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4) Przystąpienie do procesu zgłaszania do marszu, wpisywane w ramach rejestracji dane, w tym
osobowe, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego
Formularza Zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika marszu na wykorzystanie
podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą oraz
dotyczących kolejnych edycji marszu, akcji zachęcających do dalszego wspierania, a także na
wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie o danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,(tj. Dz.U 2002, Nr. 101, poz.926). Uczestnikowi przysługuje prawo
do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres
Organizatora po zakończeniu imprezy.
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