VI Rajd Z Kijami przez Jaskinie
współfinansowany ze środków Miasta Myszków

REGULAMIN RAJDU
Organizator: Stowarzyszenie „Kijomaniacy”
Kontakt: Małgorzata Bojanek 509842102 oraz Joanna Kaptacz 796000114
Partnerzy:
Urząd Miasta Myszków

Partner techniczny: elektronicznezapisy.pl
CEL IMPREZY
1. Promocja nordic walking jako formy bezpiecznej aktywności ruchowej
2. Rodzinna rekreacja bez elementów rywalizacji sportowej
3. Zwiększenie aktywności fizycznej i zainteresowania obszarem nordic walking
mieszkańców Miasta Myszków
4. Poznanie przez uczestników walorów przyrody ożywionej i nieożywionej gminy Olsztyn

TERMIN I MIEJSCE
Rajd odbędzie się 4 września 2020 roku w godzinach od 8.30 – 15.00
Miejsce: Olsztyn Pizzeria Restauracja pod Zamkiem
Trasa: Olsztyn- Góra Biakło – Jaskinia Olsztyńska – Olsztyn ok 10 km, ścieżkami o
nawierzchni gruntowo-piaszczystej, miejscami skałki, w części asfalt. Zalecane obuwie do
wędrówek górskich oraz strój dopasowany do panujących warunków pogodowych.
Uczestnicy Rajdu poznają historie związane z mijanymi jaskiniami i ich umiejscowienie.

ZAPISY
Osoba zostaje umieszczona na liście startowej Rajdu z Kijami przez Jaskinie po dokonaniu
rejestracji na stronie elektronicznezapisy.pl
Link do zapisów
https://elektronicznezapisy.pl/events/manage/r3e8p4z8n040x1n6e267z8b9h7s3p0h0/form

-fields.html
Zapewniamy 30 bezpłatnych pakietów startowych dla mieszkańców Gminy Myszków, dzięki
dofinansowaniu projektu przez Urząd Miasta w Myszkowie.
Warunkiem jest zapisanie się na wydarzenie poprzez stronę elektronicznezapisy.pl,
(decyduje kolejność zgłoszenia się) oraz okazanie się dowodem w Biurze Rajdu.
Oferujemy tez w ramach odpłatnej działalności stowarzyszenia pakiety dla 30 osób spoza
Gminy Myszków.
Cena pakietu to 35 zł (koszt medalu i posiłku).
Warunkiem uczestnictwa jest zapis na wydarzenie poprzez stronę elektroniczne zapisy i
dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Kijomaniacy:
07 2030 0045 1110 0000 0428 0880 z dopiskiem imię nazwisko rajd z kijami przez jaskinie
do dnia 22 sierpnia.
Zgłoszenie udziału do wydarzenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji
wydarzenia.
Uczestnik zapisany w terminie do 22 sierpnia 2021 roku otrzyma pakiet startowy
zawierający pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny podczas i po zakończeniu marszu,
ciepłe i zimne napoje oraz możliwość uczestnictwa w konkursie z nagrodami od Sponsorów.
Podczas Rajdu nie jest prowadzona klasyfikacja na czas.
Jednak przewidujemy specjalną nagrodę dla najmłodszego i najstarszego Uczestnika Rajdu
ufundowaną przez Urząd Miasta Myszków

ZASADY UCZESTNICTWA
W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, (osoby które w dniu imprezy nie
ukończyły 18 lat, mogą wystartować za pisemną zgodą i pod nadzorem opiekunów
prawnych). Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Wszyscy Uczestnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów - warunkiem dopuszczenia
do udziału będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem/deklaracją o udziale w marszu na
własną odpowiedzialność.
Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatorów oraz są zobowiązani
do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, wyrządzone z
własnej winy.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zdrowotne oraz za straty
materialne uczestników, pozostawione lub zaginione rzeczy w czasie trwania wydarzenia.

PROGRAM IMPREZY

8.30 - 9.15 Rejestracja uczestników
9.15 – 09.30 rozgrzewka
09.30 – 13.OO marsz ok 10 km w połowie przewidziany posiłek regeneracyjny
13.30 - 14.30 posiłek regeneracyjny w Pizzerii Pod Zamkiem, konkurs z
nagrodami
15.0 zakończenie
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkich Uczestników wydarzenia obowiązuje niniejszy Regulamin.
Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego
przestrzegania , zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy dodatkowo mogą ubezpieczyć się od OC i/lub NW.
Uczestnicy podpisując listę startową akceptują poniższą deklarację uczestnictwa.

DEKLARACJA
Wyrażam zgodę na udział w wydarzeniu VI Rajd Z Kijami przez Jaskinie organizowanym i
prowadzonym
przez
Stowarzyszenie
Kijomaniacy”.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem uczestnictwa w wydarzeniu
oraz akceptuję zawarte w przedmiotowym regulaminie postanowienia.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, uniemożliwiających wzięcie udziału
w wydarzeniu i ponoszę z tytułu złożonego oświadczenia pełną odpowiedzialność.
Przyjmuję do wiadomości, że udział w wydarzeniu odbywa się na własne ryzyko, a
organizator wydarzenia – Stowarzyszenie „Kijomaniacy” nie ponosi odpowiedzialności za
doznane
przez
uczestnika
szkody
osobowe
i
majątkowe.

Zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być
wykorzystane
przez
prasę,
radio,
telewizję
oraz
w
Internecie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją tego
przedsięwzięcia oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych i oświadczam, że
zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych wynikających z art.
13 wyżej wymienionego rozporządzenia.

UWAGA

!!!

Ostateczna interpretacja i dokonywanie ewentualnych zmian w niniejszym Regulaminie
należy do Organizatora

