
Regulamin rekreacyjnego marszu nordic walking  na 2,5 km, 

towarzyszącego biegowi „Przybij piątkę w Kleosinie 2018”, 30.06.2018 r.  
 

 

I. CELE 
1. Popularyzacja nordic walking w gminie Juchnowiec Kościelny, zwłaszcza wśród 

mieszkańców Kleosina, największej miejscowości gminy, jako prostej aktywności 

prowadzącej do zdrowego stylu życia. 

2. Promocja Kleosina, gminy Juchnowiec Kościelny oraz Dni Ziemi Juchnowieckiej 

2018. 

 

II. ORGANIZATORZY 
Organizatorem rekreacyjnego marszu nordic walking  zwanego dalej „Marszem” jest: 

z Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny. 

Współorganizatorem jest:  

z Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym; 

z Klub Biegowy Drużyna Konopielki Juchnowiec 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 
Marsz odbędzie się  30 czerwca 2018 r. w Kleosinie w ramach Dni Ziemi Juchnowieckiej 

2018 

z Marsz odbędzie się na dystansie 2,5 km. Przewidziany jest udział instruktora; 

z Start i meta wyznaczone zostały przy kompleksie sportowym Orlik w  

        Kleosinie przy ul. O. Tarasiuka; 

 z Trasę marszu stanowi jedna pętla o długości 2,5 km biegnąca ulicami  

        Kleosina.  

z Uczestnicy Marszu startują razem z uczestnikami biegu „Przybij Piątkę  

  w Kleosinie”. Na starcie ustawiają się za biegaczami; 

 z Trasa będzie miała pionowe i poziome oznaczenia kilometrów. 

z Na trasie będzie jeden punkt nawadniania umiejscowiony na mecie. 

z Marsz będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym. 

 

IV. BIURO ZAWODÓW 

W dniu 30.06.2018 r.  Biuro Zawodów  Marszu będzie znajdowało się przy kompleksie 

sportowym Orlik w  Kleosinie przy ul. O. Tarasiuka 

 

V. PROGRAM ZAWODÓW 
z 16:00-17:30 – przyjmowanie zgłoszeń do marszu nordic walking i wydawanie  

   pakietów startowych; 

z 17:30-17:50 – wspólna rozgrzewka 

z 17:50 – uroczyste otwarcie Marszu; 

z 18:00 – start Marszu; 

z 16:00 – 22.00 Piknik;  

z 19.30 – Występ kabaretu „WIDELEC” 

z 20.45 – koncert zespołu „MAXX DANCE” 

    

VI.  UCZESTNICTWO W MARSZU  

1. W marszu nordic walking mogą wziąć udział osoby, które do dnia 30 czerwca 2018 r. 

ukończyły 18 lat. 



z Ze względów organizacyjnych wprowadza się limit liczby uczestników w Marszu  

  do 30 osób.  

z Opłatę  startową  należy  uiścić w ciągu 4 dni, jednak nie później niż do  

26.06.2018 r.,  podczas  procesu  rejestracji  za  pomocą serwisu płatności 

elektronicznej DotPay. 

z W przypadku rejestracji w dniu imprezy – w Biurze Zawodów.  

z W przypadku opłaty przelewem bankowym na żądanie organizatora należy  

   przedstawić dowód wpłaty. 

z Z opłaty startowej zwolnione są zawodniczki, które ukończyły 60 rok życia oraz  

  zawodnicy, którzy ukończyli 65 rok życia. 

z W momencie rejestracji i uiszczenia opłaty startowej przez 30 zawodników  

   organizator zamyka rejestrację do startu w Marszu. 

z W czasie zgłaszania się w biurze zawodów po odbiór pakietu startowego zawodnicy  

  mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości na żądanie organizatora. 

2. Warunkiem udziału w Marszu jest: 

z Zarejestrowanie się zawodnika/zawodniczki  do dn. 26 czerwca 2018 r. przez  

  wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line (link dostępny na stronie:  

  okjuchnowiec.pl, elektronicznezapisy.pl lub maratonypolskie.pl) lub zgłoszenie  

  swego uczestnictwa telefonicznie (pod nr 85 719 60 56 lub 530 453 059); 

z wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniu 30 czerwca  

  2018 (o ile limit 30 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany); 

z przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału  

  w Marszu lub własnoręczne podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w takim  

  biegu (druk dostępny w Biurze Zawodów); 

z wyrażenie zgody do wykorzystania danych osobowych w związku z imprezą oraz do  

  medialnej publikacji, pokazywania i wykorzystywania wizerunku w związku  

  z imprezą;  

z wniesienie opłaty startowej. 

3. Wysokość opłaty startowej wynosi: 

z MIESZKAŃCY GMINY – 15 zł dla startujących rejestrujących się on-line;  

  20 zł dla rejestrujących się w dniu zawodów; 

z ZAWODNICY SPOZA GMINY – 25 złotych dla rejestrujących się on-line;  

  30 zł dla rejestrujących się w dniu zawodów. 

4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

5. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat. 

6. Z opłaty startowej zwolnione są zawodniczki, które ukończyły 60 rok życia oraz 

zawodnicy, którzy ukończyli 65 rok życia. 

7. Rejestracja, weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych 

będzie odbywała się w Biurze Zawodów. 

8. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację 

zawodnika. 

9. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza 

zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za ich rzeczy. 

10. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

oraz warunków bezpieczeństwa na trasie Biegu. 

11. Marsz nordic walking polega na przemieszczaniu się ruchem naprzemiennym, 

krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami i z zachowaniem stałego 

kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem. 

12. Podczas marszu nordic walking niedozwolone jest: 

z podbieganie, 



z marsz z uniesionymi w górze kijami, 

z niesportowe zachowanie. 

13. Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek dostosować się do przepisów 

ruchu drogowego i zachować wszelkie środki ostrożności. Pokonując trasę korzystają 

z wyznaczonej specjalnie w tym celu części jezdni, w miejscu gdzie droga jest 

wyłączona z ruchu tylko częściowo, zachowują szczególną ostrożność trzymając się 

prawej strony drogi, nie wychodzą na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie 

polecenia wydawane przez służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę 

zawodów. 

14. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przejście po zatwierdzonej trasie i 

ukończenie marszu w regulaminowym czasie 45 min. Zawodnicy, którzy nie ukończą 

Marszu do godziny 18:45 są zobowiązani do jego przerwania. Ktokolwiek pozostanie 

na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do 

obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

15. Marsz odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

 

VII. PAKIET STARTOWY:  

z frotka na rękę z nadrukiem,  

z chip do pomiaru czasu,  

z napój izotoniczny,  

z bon na posiłek.  

 

VIII. NAGRODY 
z Każdy z zawodników, który ukończy Marsz na 2,5 km w regulaminowym czasie  

              otrzyma medal.   

z Nie będzie prowadzona klasyfikacja.  

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 

RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia jest 

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny z siedzibą przy plac Królowej 

Rodzin 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny. 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych. 

3. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia marszu nordic walking  

na 2,5 km, towarzyszącego biegowi „Przybij piątkę w Kleosinie 2018” na podstawie 

zgody. 

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 w związku z udziałem w Marszu 

obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, 

w której zamieszkuje. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko 

uczestnika i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Marszu oraz w 

wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Marszu. 

5. Dane mogą być udostępniane:  

 podmiotom wspierającym Organizatora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników 



serwisów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii 

marketingowych, dostarczają usługi przechowywania danych, 

 osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, 

którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

 podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, 

 innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, 

księgowym, prawnikom, 

 w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie  

6. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, a także po ich 

zakończeniu w celach: 

 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi, 

 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych, 

 statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników imprezy. 

8. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w 

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. 

Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

10. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. 

11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania 

się i wzięcia udziału w marszu nordic walking  na 2,5 km, towarzyszącego biegowi 

„Przybij piątkę w Kleosinie 2018” 30.06.2018 r. 

  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
z Organizator zapewnia fachową opiekę medyczną wszystkim uczestnikom Marszu. 

z Wszyscy uczestnicy biorą udział w Marszu na własną odpowiedzialność i nie będą  

  wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń     

  losowych podczas trwania imprezy. 

z Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których  

  zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

z Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie  

        zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów. 

 


