
 
Regulamin Nordic Walking 

marszu organizowanego w ramach I SAMSUNG półmaraton 2011 
 

 
I. Organizator: 

1.  Organizatorem  Nordic Walking jako imprezy towarzyszącej I SAMSUNG półmaraton jest: 

Stowarzyszenie Biegów Ziemi Szamotulskiej  

ul. Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły 

www.samsunghalfmarathon.com 

e-mail: szamotuly@samsunghalfmarathon.com   

 

II.  Cel: 

1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport. 

2. Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju. 

3. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych. 

4. Promocja powiatu szamotulskiego w kraju i poza granicami. 

5. Popularyzacja Nordic Walking jako czynnej formy wypoczynku wśród mieszkaoców powiatu. 

6. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play. 

 
III. Termin i miejsce : 

1. Termin: 23 października 2011 r. o godz. 11.05, w ramach I Samsung półmaraton w 

Szamotułach. 

2. Długośd trasy -  5 km. 

3. Trasa wiedzie ulicami według oznaczeo na mapie   – start na ul. Szczuczyoskiej przy Zespole 

Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica dalej ulicami miasta Szamotuły – ul. Szczuczyoska, 

Wiśniowa, Zielona, Długa, Szczuczyoska, Kopernika, Zielona, Podgórna z metą na ul. 

Szczuczyoskiej przy Placu Sienkiewicza. 

4. Marsz odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym (mapka z trasą marszu stanowi 

załącznik do regulaminu).  

5. Trasa tworzy pętlę zamkniętą. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem marszu  może zostad każda osoba, bez względu na wiek i płed.  

2. Udział w marszu jest bezpłatny. 

3. Warunkiem udziału w marszu Nordic Walking jest zgłoszenie poprzez elektroniczny formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie pod adresem www.samsunghalfmarathon.com i 

maratonypolskie.pl do dnia 19 października 2011r. 

4. Wszyscy zawodnicy muszą zostad zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji 

zawodnicy muszą posiadad dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamośd. 

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o 
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starcie w zawodach na własną odpowiedzialnośd oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych. 

5. Osoby niepełnoletnie mogą wystartowad w marszu pod warunkiem złożenia  pisemnej zgody 

opiekuna na udział w imprezie w Biurze Zawodów podczas weryfikacji zawodników. 

6. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, oraz koszulek z napisem 

„Nordic Walking”, odbędzie się w Biurze Zawodów w ZS nr 2 im. Stanisława Staszica w 

Szamotułach w dniach:   

- 22 października (sobota) w godz. 12:00 – 20:00, 

- 23 października  (niedziela) w godz. 7.00 – 10.00 

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadad strój sportowy stosowny do warunków 

pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych 

wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija. 

8. Istnieje możliwośd wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów  SAMSUNG Półmaraton. Liczba 

kijów jest ograniczona. Decyduje kolejnośd zgłoszeo. Kaucja całkowicie zwrotna za 

wypożyczenie kijów wynosi 30 zł za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy 

wypożyczający kije powinni zapoznad się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosowad się 

do poleceo wypożyczającego. 

9. Uczestnicy zobowiązani są zwrócid szczególną uwagę na bezpieczeostwo podczas rozgrzewki, 

aby nie uderzyd lub nie ukłud kijkiem współdwiczącego. 

10. Wszelkie informacje o rajdzie można uzyskad drogą elektroniczną: 

szamotuly@samsunghalfmarathon.com lub telefonicznie tel. 664 080 964. 

 

V. Klasyfikacja 
1. W rajdzie nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.  

2. Rajd posiada formułę otwartą, liczy się uczestnictwo.  

 

VI. Nagrody 

1. Do godziny 10:00 w Biurze Zawodów w ZS nr 2 w Szamotułach przy ul. Szczuczyoskiej 3, będą 

wydawane koszulki wraz z numerami startowymi. 

2. Każdy zawodnik  po ukooczeniu marszu na mecie otrzyma pamiątkowy medal. 

3. Wśród wszystkich uczestników którzy ukooczą marsz zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe 

ufundowane przez sponsorów. 

4. Warunkiem udziału w losowaniu jest ukooczenie biegu, wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, czytelne wypełnienie i złożenie kuponu konkursowego do urny 

znajdującej się w okolicy mety oraz uczestniczenie w losowaniu i osobisty odbiór nagrody za 

okazaniem numeru startowego.  

 

VII. Postanowienia koocowe 

1. Marsz Nordic Walking odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Przy zmianie rodzaju nawierzchni każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do zmiany 

koocówek. 
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3. Organizator zapewnia szatnie - przebieralnie i szatnie depozytowe w ZS nr 2 im. Stanisława 

Staszica w Szamotułach, toalety, służby medyczne na starcie, trasie i mecie.  

4. Każdy uczestnik marszu musi posiadad dowód tożsamości celem okazania podczas 

weryfikacji.  

5. Zobowiązuje się wszystkich uczestników „Nordic Walking” którzy otrzymają koszulki do ich 

noszenia podczas trwania zawodów.  

6. Każdy uczestnik marszu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

7. Należy przestrzegad zasad bezpieczeostwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak 

również dbad o porządek w miejscu rajdu. 

8. Przy dojściu do mety uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności 

kierując się lewą stroną ul. Szczuczyoskiej, maksymalnie 2 osoby maszerujące obok siebie. 

9. Wszystkich uczestników obowiązują zasady fair play Nordic Walking. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, 

wynikające z winy uczestników. 

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.  

 

Szamotuły, 10 październik  2011r.  

 

Dyrektor biegu 

Joanna Lesicka   


