REGULAMIN
I KACZORSKIEGO MARSZU NORDIC WALKING
1.

Cel imprezy:

§ Popularyzacja nordic walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej i sportu dla
wszystkich.
§ Integracja osób biegających z zawodnikami nordic walking.
§ Promocja gminy Kaczory.

2.

Organizatorzy:

§ Urząd Gminy Kaczory
§ Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach
§ Klub Sportowy Gwardia w Pile

3. Termin i miejsce:
Marsz odbędzie się 9 maja 2015 roku /sobota/ o godz. 11.30 na dystansie 3 km.
Start marszu znajdować się będzie we wsi Równopole przy posesji nr 15 (za przejazdem
kolejowym), meta - przy Wiejskim Domu Kultury w Równopolu. Trasa marszu będzie
przebiegała drogami gminnymi i powiatowymi przez miejscowości: Równopole i
Rzadkowo. Większość trasy stanowić będzie droga asfaltowa. Wyjątkiem będzie
odcinek o długości 1,2 km między Równopolem a Rzadkowem (droga gruntowa). Na
trasie organizatorzy przewidują dwa punkty z napojami, które zlokalizowane będą w
miejscowości Rzadkowo (pierwszy punkt przy posesji nr 85 – 1,2 km za startem, drugi
punkt przy posesji nr 26 za wiaduktem kolejowym –1,3 km przed metą).

4. Warunki uczestnictwa
§

Ukończenie 16 roku życia.

§

Zgłoszenie swojego udziału do dnia 9 maja 2015 r. do godz. 10.30.

§

Złożenie wymaganych druków (oświadczenie o zdolności do udziału w marszu,
pozwolenie opiekuna – w przypadku osób niepełnoletnich).

5. Zgłoszenia
Zawodnicy dokonują zgłoszenia drogą elektroniczną na stronie internetowej
www.inetsport.pl do 7 maja 2015 r. Zawodnik, który dokona zapisu przez Internet w

dniu 9 maja 2015 r. w Biurze Marszu (sprawdza jaki przydzielony został mu numer.
Przy weryfikacji dostaje gotowy pakiet: numer startowy, elektroniczny chip i gotową
kartę zgłoszenia, którą musi podpisać. Osoby niepełnoletnie dodatkowo składają druk
zezwolenia opiekuna (druk dostępny będzie w Biurze Marszu w dniu 9 maja 2015 r.
oraz na stronie internetowej www.kaczory.com.pl od 3 kwietnia 2015 r. Zawodnik,
który nie dokona zgłoszenia drogą elektroniczną do 7 maja 2015 r., będzie mógł to
uczynić w Biurze Marszu w dniu 9 maja 2015 r. w godz. 8.30 - 10.30. Wówczas
zawodnik na
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wypełnia
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marszu /zawodnicy niepełnoletni dodatkowo

o
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w
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numer startowy i elektroniczny chip. Biuro Marszu w dniu zawodów będzie mieścić
się w Wiejskim Domu Kultury w Równopolu (Równopole nr 35).

6. Sprawy organizacyjne:
§ Podczas marszu prosimy zawodników o trzymanie się prawej strony trasy, w celu
umożliwienia jednoczesnego udziału uczestnikom VI Biegu Ulicznego „Kaczorska
10” o Puchar Wójta Gminy Kaczory.
§ Kolejność zajętych przez zawodników miejsc ustalona zostanie według rzeczywistego
czasu pokonania dystansu. Czas będzie mierzony przy użyciu elektronicznych chipów.
§ Przebieralnia, przechowalnia odzieży i rzeczy osobistych w dniu 9 maja 2015 r.
znajdować się będą w Wiejskim Domu Kultury w Równopolu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za pozostawioną odzież i rzeczy osobiste.

7. Nagrody:
Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
§

Za I, II, III miejsce w kategorii kobiet oraz za I, II, III miejsce w kategorii mężczyzn –
statuetki (lub puchary), nagrody rzeczowe.

§ dla wszystkich uczestników, którzy ukończą marsz – medale.

9. Postanowienia końcowe:
§

Organizator nie pobiera wpisowego od uczestników marszu.

§

Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

§

Organizator zapewnia opiekę medyczną, napoje i posiłek regeneracyjny.

§

Uczestnicy marszu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i
bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.

§

Wręczenie nagród odbędzie się po ukończeniu marszu na placu przy Wiejskim
Domu Kultury w Równopolu.

§

Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz filmowania każdego z
uczestników marszu w celu promocji i reklamy wydarzenia sportowego.

§

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego

wykorzystania zdjęć,

materiałów filmowych przedstawiających uczestników zawodów w celach
promocyjnych.
§

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu:
(67) 2842 156, 663 222 084 Paulina Banasik– inspektor ds. promocji gminy
601 853 326 Małgorzata Śliwińska
(67) 2842 229 Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach

