
 

 
 

 

 

 

 

RAJD NORDIC WALKING „TRZECH KRÓLI” 
 

REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING: organizowanego w dniu 07 stycznia 2018 r. 
(niedziela) w Czeladzi. Rajd ma charakter rodzinnej rekreacji, a nie typowej rywalizacji 
sportowej. 
 
I . CEL IMPREZY: 
1. Promocja sportu wśród lokalnej społeczności, a zwłaszcza rodzin i dzieci. 
2. Propagowanie formy rekreacyjnej, jaką jest marsz „Nordic Walking”. 
3. Stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku i integracja osób w różnych przedziałach 
wiekowych. 
4. Promocja miasta Czeladź i jej walorów jako miejsca przyjaznemu do uprawiania wszelakich 
sportów.  
 
II. ORGANIZATORZY: 
1. Stowarzyszenie Czeladź Biega. 
2. Muzeum Saturn w Czeladzi. 
 
III. TERMIN I MIEJSCE: 
1. Rajd Nordic Walking odbędzie się 07 stycznia 2018 r. (niedziela) 
2. Start godzinna 11:30 z Muzeum Saturn ul. Dehnelów 10. 
3. Chętni rejestrują się poprzez link do zapisów https://goo.gl/forms/auJzUt9ltpXCJWGe2 
4. Rajd będzie miał długość około 7 km.  
5. Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu. 
6. Wpisowe za rajd to 15 zł i wpłacane jest bezpośrednio na konto Stowarzyszenia Czeladź 
Biega. Dane do przelewu to:  
 
Stowarzyszenie Czeladź Biega 
Ul. Legionów 10A/16 



41-250 Czeladź  
Bank BGŻ BNP Paribas 
18 1600 1462 1833 4558 1000 0001 
 
IV. UCZESTNICTWO: 
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty, legitymację lub 
inny dokument stwierdzający tożsamość. 
2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny być pod opieką osoby dorosłej lub 
posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna upoważniającą do udziału w rajdzie Nordic 
Walking. 
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do 
warunków pogodowych), przede wszystkim wygodne nieprzemakalne obuwie. 
4. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do rajdu będzie złożenie podpisu na liście obecności. 
5. Weryfikacja uczestników odbędzie się w godzinach 11.00 – 11:30 na stanowisku 
organizatora w Muzeum Saturn ul. Dehnelów 10 Czeladź. 
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
7. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd. 

V. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: 

1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. 
2. Każdy uczestnik otrzyma ciepły posiłek. 
3. Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu nagród. 
4. Dodatkowe atrakcje w miarę możliwości Organizatora. 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Organizator nie zapewnia opieki medycznej na trasie rajdu. 
2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi 
odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub swojego podopiecznego szkody. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, 
wynikające z winy uczestników rajdu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe, majątkowe i 
rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu rajdu. 
4. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 
5. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

................................................./... ....................     Czeladź 07.01.2016r. 
imię i nazwisko     nr uczestnika 
 

 
Oświadczenie o zdolności do udziału w Rajdzie „Trzech Króli” 

 
Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w 
tego typu imprezie rekreacyjnej i nie są mi znane jakiekolwiek 
przeciwwskazania do udziału w organizowanym  rajdzie.  

Akceptuję, że:  

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody 
i zdarzenia losowe, dotyczące zdrowia i życia uczestników podczas biegu  

- nie będę dochodzić roszczeń od organizatora w razie wypadku lub szkody 
i zdarzenia losowego związanych z biegiem  

- przestrzegać będę regulaminu rajdu 

Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu i je akceptuję.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 

..............................................  
czytelny podpis 


