
REGULAMIN 
MARSZ NORDIC WALKING 

 
 I. CEL 

 Popularyzacja Nordic Walking jako zdrowego stylu życia. 

 Wdrażanie lokalnej społeczności do aktywnego uprawiania sportu. 

 Promocja miasta i gminy Kędzierzyn-Koźle. 
 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 
Marsz Nordic Walking odbędzie się 15.06.2014 r. o godz. 1110 i jest imprezą towarzyszącą  
„IV Biegu Koziołków” pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

 

     III. TRASA I DYSTANS MARSZU „ NORDIC WALKING” 
        

Dystans 3334 m o nawierzchni asfaltowej ulicami centrum starego miasta i szutrowo-gruntowymi 
alejkami parkowymi.  
START: Rynek - M. Skłodowskiej-Curie - ul. Czechowa - ul. Czerwińskiego - Rynek - ul. Anny -  
ul. Piramowicza - ul. Bohaterów Westerplatte - ul. Kraszewskiego - ul. Zamkowa - ul. Zapolskiej - 
Planty - ul. Skarbowa - ul. Czechowa - ul. Targowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Pamięci Sybiraków  
META: Rynek /na wysokości miejskiej Biblioteki Publicznej/. 

 
UWAGA! Uczestnicy marszu Nordic Walking startują po biegu dzieci i młodzieży. 

 

Trasa marszu zaznaczona kolorem czerwonym 
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IV.  UCZESTNICTWO 

 Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w celu podpisania karty 
zgłoszeniowej. Uczestnik marszu podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki Regulaminu. 
Weryfikacja Zawodników odbędzie się w biurze zawodów przy zapisach. 

 Niepełnoletni Uczestnicy marszu mogą wystartować pod warunkiem podpisania oświadczenia 
przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna 
prawnego. 

 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy ponoszą  
w pełni odpowiedzialność za własne działania i zachowanie. 

 Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny w związku, z czym nie będzie prowadzony 
pomiar czasu. 

 Będzie przeprowadzona klasyfikacja M i K,  

 Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom. 
 

V.   ZGŁOSZENIA  
Zgłoszenia do marszu przyjmowane będą w dniu 15 czerwca 2014 r. w godzinach od 930 -1030  

w biurze zawodów /oznaczony namiot Organizatora w RYNKU/. 
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu  
i dokonanie opłaty startowej w kwocie 10,00 zł.  
Z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 60 roku życia. 

        Informacje: MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu, tel. 77 481 60 74 w godz. 700 -1500. 
 

VI.  NAGRODY 
Zawodnicy zajmujący czołowe lokaty w kategoriach M i K (I-III miejsce) otrzymają puchary.            
W ramach marszu Nordic Walking uczestnik otrzymuje: 

 koszulkę pamiątkową. 
 

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Organizator nie zapewnia kijków do marszu Nordic Walking. 

 W trakcie trwania marszu Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

 Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora biegu. 

 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników zawodów. 
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić 
w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu 
odpowiedzialności, Organizator jest ubezpieczony od NNW. 

 W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach 
fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych „IV Biegu Koziołków” pod 
patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

 
   

 Organizator 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 w Kędzierzynie-Koźlu 

 


