REGULAMIN – VIII Jesienny Rajd Nordic Walking 2019
16.11.2019 r.
1. Cele rajdu:
• popularyzacja i upowszechnianie Nordic Walking jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
• doskonalenie techniki NW pod okiem instruktora,
• propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
• promocja Gminy Sztutowo.
2. Organizator:
• Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo,
ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo
tel. 55 247 81 51, 608306748, lot_sztutowo@mierzeja.pl, www.lotsztutowo.mierzeja.pl
3. Zasady uczestnictwa:
• w rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 16 listopada 2019 roku ukończą
18 lat.
• osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą startować wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego,
po podpisaniu oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na
odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,
• wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy
muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do
marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną
odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095),
• weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w dniu
rajdu,
• uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
• wszystkie objawy złego samopoczucia i kontuzji należy zgłaszać prowadzącym rajd,
• Rajd Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu,
• obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
4. Termin i miejsce:
• termin: 16 listopada 2019 r. godz. 10:00,
• miejsce zawodów: plaża Kąty Rybackie
• zapisy odbywać się będą w dniu marszu od godz. 10.00 w Biurze Zawodów znajdującym się przy
wejściu głównym na plażę w Kątach Rybackich.
5. Trasa:
• trasa rajdu to przejście szlakami leśnymi Nordic Walking oraz wzdłuż brzegu morza w kierunku
Sztutowa i powrót do Kątów Rybackich ścieżką leśną, ostatni odcinek ok. 1800m jest odcinkiem
konkursowym,
• dystans do wyboru:
1)około 5 km,
2) około 10 km
6. Sprzęt i wyposażenie zawodników
• strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych,
• obuwie sportowe,
• kije do Nordic Walking ( istnieje możliwość wypożyczenia kijów koło biura zawodów).
7. Nagrody:
• Każdy zawodnik, który ukończy marsz otrzyma na mecie pamiątkowy medal,
• Zawodnicy, którzy ukończą marsz, wypełnią i wrzucą do urny kupon, wezmą udział w losowaniu
drobnych upominków. Nagrody zostaną wręczone tylko uczestnikom obecnym podczas losowania.
• Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca na 10 km i na 5 km otrzymają puchary

8. Zasady finansowania:
• koszty uczestnictwa:
15 zł. osoby dorosłe,
5 zł. dzieci do lat 16.00
Pozostałe koszty pokrywają organizatorzy
9. Pozostałe informacje:
• zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
• wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
• obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
• organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
• podstawową opiekę medyczną na czas trwania imprezy zapewnia organizator ( apteczka),
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające
z winy uczestników rajdu,
• w sprawach o których nie traktuje regulamin decyzję podejmuje Organizator,
• interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów.

10. POLIYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:
• Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zapewniamy ochronę
wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na Rajd
i udziału w nim.
• Organizator zapewnia, iż dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów
realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora.
• W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Uczestnik rajdu ma prawo żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania
ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych
osobowych.

Zarząd LOT Gminy Sztutowo

