
Regulamin NORDIC WALKING „Marsz po zdrowie” 

 

I. Organizator 

Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach  

(ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, tel. 32 43 04 140, e-mail: biuro@gokir.swierklany.pl)  

 

II. Cele 

1. Upowszechnianie marszu jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

 

III. Termin, miejsce, dystans. 

1. Marsz odbędzie się 8 lipca 2021 r. 

2. Marsz wystartuje o godzinie 16.00. Start: Świerklany ul. Strażacka 1,                       

Meta: OSiR Jankowice ul. Kościelna 19. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu Marszu przy 

czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie 

odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.swierklany.org.pl 

4. Długość trasy: ok. 6 km. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi około 2 godzin. 

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie 

do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

5. Marsz będzie prowadzony w formie rekreacyjnej, bez klasyfikacji oraz mierzenia 

czasu Uczestnikom. Obowiązuje jedynie limit na pokonanie trasy. 

6. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora Marszu. 

IV. Warunki zgłoszenia i  zasady uczestnictwa. 

1. W marszu mogą brać udział dorośli, młodzież oraz dzieci. Osoby od lat 13 muszą 

dostarczyć kartę zgłoszeniową na udział w marszu podpisaną przez rodzica lub 

opiekuna prawnego. Dzieci poniżej 13 roku życia tylko pod opieką osób dorosłych. 

2. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i oświadcza iż nie ma żadnych 

przeciwskazań zdrowotnych do udziału w marszu. 

3. Zgłoszenia pod nr tel. 32 43 04 140, 884 828 228. 

4. Marsz zabezpieczany będzie przez policję. 

V. Uwagi końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz 

wprowadzenie ewentualnych zmian. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie 

Marszu, wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione, szkody osobowe, 

majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy. 

mailto:biuro@gokir.swierklany.pl)


3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. 

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 


	Regulamin NORDIC WALKING „Marsz po zdrowie”
	I. Organizator
	II. Cele
	III. Termin, miejsce, dystans.
	IV. Warunki zgłoszenia i  zasady uczestnictwa.
	V. Uwagi końcowe


