II Rajd Na Kopę Biskupią Bez Granic
Biskupia Kopa – szczyt o wysokości 890 m n.p.m. w paśmie Gór Opawskich w Sudetach
Wschodnich, leżący na granicy Polski i Czech oraz na granicy gmin Głuchołazy i Zlaté Hory.
Zapisy przyjmowane są do momentu zamknięcia list lub po uzyskaniu limitu
opłaconych zawodników: 50 osób
REGULAMIN
ORGANIZATORZY:
• Marzena i Lesław Spychała ( kom. 608 701 700 )
• Ewa Skawińska ( kom. 603 447 003 )
1. CEL IMPREZY
• Popularyzacja Nordic Walking jako dyscypliny sportu i rekreacji, pomagającej
zachować witalność i zdrowie w każdym wieku
• Promocja walorów turystycznych rejonu Gór Opawskich
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
• integracja środowiska sympatyków Nordic Walking
2. TERMIN IMPREZY
28-29 września 2019r.
3. MIEJSCE IMPREZY
Kompleks Hotelowy "Chrobry" Pokrzywna 69, 48-267 Pokrzywna
https://www.gorzelanny.pl/hotel-chrobry/hotel_cennik.html
4. UCZESTNICTWO
• Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w
Rajdzie” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna przed rozpoczęciem Rajdu.
• Zgłaszając swój udział Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu
udział w Rajdzie. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób,
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w
Rajdzie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać drogą internetową poprzez wypełnienie i wysłanie
FORMULARZA na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/
lub e-mail/tel. Kontakt z organizatorami
dane do przelewu:
nr konta: 12 1050 1504 1000 0092 3984 1654
Nazwa i adres odbiorcy: Marzena Spychała 48-210 Biała ul. Słoneczna 5
Tytułem: nazwisko uczestnika RAJD
Zapisy przyjmowane są do momentu zamknięcia list lub po uzyskaniu limitu
opłaconych zawodników: 50 osób
6. OPŁATA STARTOWA
Do 14 września 2019: 180 zł.
Po/oraz w dniu zawodów 200 zł.
Opłata startowa obejmuje dwu dniowy program Rajdu:
• Nocleg w hotelu z 28 na 29.09.2019 br.
• Ognisko integracyjne ( drewno na ognisko, kiełbaska, …)

•
•
•
•

Medal okolicznościowy
Śniadanie oraz obiad 29.09.2019r. ( mięsny lub vege zaznaczyć przy zapisie)
Nagrody niespodzianki
Opiekę instruktorów

7. PROGRAM
28.09.2019
9.45 Zbiórka w holu hotelu. Przywitanie.
10.00 Wspólna Rozgrzewka. Rozpoczęcie Rajdu.
Trasa, Góry Opawskie, część polska, Zlatohorská vrchovina ( około 20-26 km)
18.00 Ognisko
29.09.2019
8:00 Śniadanie
9:00 kontynuacja Rajdu, Rozdroże pod Moszną
15:00 Obiad
16:00 Zakończenie
Podane godziny (w małym zakresie) mogą ulec zmianie z przyczyn nie przewidzianych
podczas Rajdu.
8. OPIS TRASY
Typ trasy szutrowo-leśna, górska
Długość trasy będzie uzależniona od warunków atmosferycznych w dniu Rajdu.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia Rajdu z przyczyn nie zależnych od
organizatora (np. klęka żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.)
koszty opłaty nie będą zwracane. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własne ryzyko i
odpowiedzialność, co potwierdza w momencie zapisania na liście. Organizator zastrzega
sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.
Wszelkie zmiany oraz uzupełniające informacje dotyczące Rajdu będą publikowane na
stronie www.facebook.com/Nakijezapraszamynw . Organizator nie odpowiada za rzeczy
zgubione w trakcie Imprezy.
10. DANE OSOBOWE
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa
miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia 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, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] Organizator
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu
zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. Organizator zastrzega
sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników
Rajdu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach
typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na

wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością
prowadzoną przez Organizatora.

