Zimowy Rajd NWPL Garrosa Team w realu i on-line
Regulamin
1.Organizator:
Nordic Walking Poland Garrosa Team
98-200 Sieradz
2. Termin, miejsce, dystans:
Zimowy Rajd odbędzie się 29 Listopad 2020
Biuro Rajdowe czynne od 9:30 do 10:15
Mosir Sieradz . 98-200 Sieradz
Przewidywany start o godz.10:30 spod Stadionu Mosir
Sieradz
Trasa o długości około 8km
Od Stadionu na Stadion .
Trasa wiedzie ścieszkami Parku im. Adama Mickiewicza i dróżkami o powierzchni miękkiej.
Mapa trasy podana zostanie do wiadomości uczestników w odrębnym poście na FB.
Rajd będzie zabezpieczony przez upoważnionych przez organizatora ludzi. Organizatorzy będą
dysponować apteczką.
Uczestnicy rajdu nie będą rościć pretensji do organizatora w przypadku zejścia z wytyczonej trasy i
zgubienia się.
ZGŁOSZENIA: Zapisy elektroniczne pod linkiem: https://elektronicznezapisy.pl
Należy założyć konto (jeśli ktoś jeszcze go nie posiada) na portalu i zapisać się na rajd. W razie
problemów z zapisem proszę zgłosić się do Karoliny Świtała garrosateam@gmail.com
Prawo do uczestnictwa w Rajdzie mają wszyscy pasjonaci Nordic Walking i ci, którzy planują nimi
zostać. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, jest świadomy swojego
stanu zdrowia i nie rości do organizatora pretensji w przypadku pojawienia się dolegliwości
zdrowotnych lub urazu.
Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie. Każdy uczestnik musi posiadać właściwe kije
do Nordic Walking (z rękawiczką), a nie trekkingowe (z paskiem zamiast rękawiczki). W
jednostkowych przypadkach istnieje możliwość wypożyczenia kijów od organizatora.
Limit uczestników wynosi 100 osób.
UWAGA!: Ze względów nadzwyczajnych wychodzimy naprzeciw osobom, które nie będą mogły
przyjechać. Będzie możliwość wzięcia udziału w rajdzie on-line pod warunkiem przejścia takiego
samego dystansu jak uczestnicy w realu. Warunkiem otrzymania pamiątkowego dyplomu jest

umieszczenie na wydarzeniu zrzutu ekranu aplikacji mierzącej dystans wraz z imieniem i nazwiskiem
osoby biorącej udział.
Kontakt do organizatorów: Karolina Świtała –. Tel 507368445 garrosateam@gmail.com
WAŻNE INFORMACJE:


Ze względu na charakter imprezy (spotkanie miłośników spacerów z kijami), organizatorzy
nie zapewniają ubezpieczenia.



Nasz rajd ma być miłym spotkaniem grupy walkerów. Naszą intencją jest integracja
pasjonatów Nordic Walking i wspólne spędzenie czasu podczas spaceru na świeżym
powietrzu. W Rajdzie mogą startować wszyscy, którzy złożą w biurze Rajdu w Restauracji
Przystań oświadczenie o stanie zdrowia i o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub
opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze Rajdu oraz podpisanie Oświadczenia
o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w rajdzie lub okazanie oryginału ważnego
zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu Rajdu. Rodzic
lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie
weryfikacja jego numeru PESEL.



Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze Rajdu. Warunkiem weryfikacji jest
okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.



Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w Rajdzie NW będzie własnoręczne
podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w marszu. Będzie ono
dostępne w biurze zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa oraz stosowanie się do wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu



Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora .



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników·



Przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego
oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika imprezy na wykorzystanie podanych przez niego
danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych
wydarzeniach, 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.



Uwzględniając przepisy 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 (RODO), uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz
wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio,
telewizję, portale internetowe a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.


Uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.



Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody
wyrządzone przeze siebie komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z uczestnictwem
w imprezie. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście, uczestnik nie będzie
wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec organizatorów, ich współpracowników i
wolontariuszy pracujących podczas Wirtualnego Marszu Nordic Walking. Niniejszym zwalnia
Organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy ze wszelkiej odpowiedzialności za
doznane szkody, które związane są z uczestnictwem w Wirtualnym Marszu Noridc
Walking·Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

https://www.facebook.com/events/458304355137774?
active_tab=about

