
Regulamin 
IV Marszu Nordic Walking im. mjr Józefa Płonki

Organizacja

1. Organizatorzy:

Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa w Zbytkowie

2. Współorganizator: 

OSP Zbytków, Rada Sołecka Zbytkowa, Świetlica w Zbytkowie, Biblioteka w 
Zbytkowie.

 
3. Termin:

06 sierpnia 2022 r. (sobota) godz. 15:00.

4. Baza zawodów:  Obiekt remizy OSP  ul. Wyzwolenia 52, 43-246 Zbytków

Start: Dawny folwark „Płonkówka” ulica Wiślańska 39, 
Meta: Ulica Rycerska w Zbytkowie (w okolicy remizy OSP), 

5. Cel imprezy:

◦ popularyzacja Nordic Walking jako dyscypliny sportu i rekreacji pomagającej zachować 
witalność i zdrowie w każdym wieku, 

◦ promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa 
Zbytków, w tym integracja lokalnych sympatyków Nordic Walking, 

◦ promocja walorów krajoznawczo-turystycznych regionu,
◦ popularyzacja imprezy jako formy aktywnego wypoczynku,
◦ sprawdzenie własnych możliwości fizycznych,
◦ wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez o takim charakterze, 
◦ utrwalenie wizerunku Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa jako instytucji 

odpowiedzialnej społecznie, wspierającej różnorodne wydarzenia sportowe i działania 
prospołeczne, 

◦ szeroko rozumiana integracja społeczności,
◦ popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej regionu,
◦ promowanie współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami.
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Rywalizacja

1. Trasa Marszu Nordic Walking – dystans około 4,5 km, nawierzchnia gruntowa, asfaltowa. 
Limit czasu na pokonanie trasy wynosi około 2 godziny. Marsz będzie prowadzony w 
formie rekreacyjnej, bez klasyfikacji oraz mierzenia czasu uczestnikom. Obowiązuje jedynie
limit na pokonanie trasy.

2. Warunki uczestnictwa:

◦ start indywidualny dla osób, które ukończyły 18 lat, 

◦ złożenie przez uczestnika deklaracji, w której oświadcza, że bierze udział dobrowolnie, 
na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w tego typu zawodach. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom 
pisemną zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w imprezie. Formularz zgody 
rodzica/opiekuna do pobrania u organizatorów, osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć 
w marszu tylko pod opieką osób pełnoletnich.

◦ limit uczestników wynosi 50 osób. 

◦ wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Bazie 
zawodów.  

3. Zasady przeprowadzenia zawodów: 

Wszyscy zawodnicy startują równocześnie (godziny startu podane zostaną w komunikacie). 
Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca 
odpoczynku. Po trasie marszu wolno poruszać się wyłącznie krokiem marszowym.

4. Zawodnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich.

5. Zawodnicy poruszający się po terenie przeprowadzania marszu zobowiązani są do 
przestrzegania zasad Kodeksu Ruchu Drogowego oraz zasad panujących na danym 
terenie, po którym poruszają się uczestnicy (np. rezerwaty, obszary leśne, objęte 
ochroną). Zabronione jest wchodzenie na tereny upraw rolniczych, ogrodzonych 
posesji, szkółek leśnych, przeskakiwanie przez płoty, niszczenie lub uszkadzanie 
infrastruktury, elementów stałych krajobrazu, rozpalanie ognisk w lesie i jego pobliżu, 
śmiecenie. Złamanie tych zasad jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
Uczestnicy docierający na metę, którzy złamią zasady regulaminu nie będą klasyfikowani.

6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi           
w razie wypadku. W konsekwencji nieudzielenia pomocy zawodnik zostanie 
zdyskwalifikowany.

7. Zawodnik przerywający rywalizację ma obowiązek poinformować telefonicznie o tym 
fakcie organizatora .

8. Zawodnik przerywający rywalizację musi dotrzeć do bazy na własną rękę. 
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Zgłoszenia

Zgłoszenia  do 29 lipca 2022 roku.

Aby wziąć udział w zawodach, należy:
▪ Dostarczyć lub wysłać do organizatora  zgłoszenie za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego. 

Świadczenia:

▪ mapa trasy dla każdego zawodnika/drużyny,
▪ napój i posiłek po ukończeniu zawodów, 
▪ pamiątkowy gadżet,
▪ możliwość skorzystania z węzła sanitarnego (w remizie OSP),

Wyposażenie obowiązkowe zawodników:

▪ wygodne sportowe obuwie,
▪ naładowany i sprawny telefon komórkowy, do którego numer mają organizatorzy 

(tylko w celu zapewnienia łączności i bezpieczeństwa podczas trwania marszu),

Wyposażenie zalecane:
▪ ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, 
▪ kijki nordic walking,

Postanowienia końcowe

1. 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 sołectwa Zbytków. (www.solectwozbytkow.pl)

2. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Marszu wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (rejestracyjnego) oznacza, że 
Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres oraz stopień ryzyka wiążącego się z 
uczestnictwem w Marszu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w 
Marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub 
mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, 
współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.

3. Uczestnicy startujący w zawodach, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
oraz wizerunków do celów związanych z realizacją zawodów, oraz do celów 
marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów (jak w Formularzu 
zgłoszeniowym). 
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4. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem imprezy, o czym uczestnicy zostaną 
poinformowani.

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
podczas pokonywania trasy.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników. 
Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach powodujących szkody lub opiekunach         
tych osób.

7. Za rzeczy pozostawione w bazie i przed bazą organizator nie odpowiada. 

8. Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.

9. Wszelkie niejasności oraz wątpliwości w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator. 

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania marszu lub jego przerwania.

12. Szczegółowy program, w tym trasa marszu, regulaminy oraz dokładne informacje
dotyczące marszu Nordic Walking zostaną przedstawione najpóźniej na 14 dni przed
imprezą na stronie internetowej www.solectwozbytkow.pl
Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po
Marszu do godziny 18:00 – 06 sierpnia 2022 roku (sobota) w bazie Marszu (meta) lub
telefonicznie u organizatorów (tel. 505754783). Jest to podyktowane względami
bezpieczeństwa.

13. Kontakt do Organizatora:
43-246 Zbytków, ul. Wyzwolenia 49
tel. 33 8571026, 505754783
e-mail: solectwozbytkow@op.pl 

REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.solectwozbytkow.pl
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