
 

 
REGULAMIN 

Zawody marszu Nordic Walking na dystansie 5 km 

ZAPISY; 
https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=798 

Zawody zostaną przeprowadzone podczas dwudniowej imprezy sportowej w ramach 44 Biegu 
Jesiennego im. red Tomasza HOPFERA w Parzymiechach. Rywalizacja marszu Nordic Walking zostanie 

zorganizowana w pierwszym dniu, tj. sobota 17 września 2022r. 

Termin i miejsce: 

• 17 września 2022 roku (sobota) 

• Stadion Sportowy w Parzymiechach, Parzymiechy ul. Kasztanowa 5 

Cel imprezy: 

• Propagowanie idei trzeźwości poprzez rekreację ruchową 

• Propagowanie marszu Nordic Walking jako dyscypliny sportowej dla każdego 

• Uczczenie pamięci redaktora Tomasza Hopfera 

• Promocja Gminy Lipie  

• Propagowanie zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania, aktywnego wypoczynku i 
rekreacji. 

Organizator: 

• Ognisko TKKF „Zryw” w Parzymiechach 

Instytucje wspierające: 

• Urząd Gminy Lipie 

• GOK w Lipiu 

Program zawodów marszu Nordic Walking: 

godz. 12.00 – 13.40 czas biura zawodów dla marszu Nordic Walking 

godz. 14.10 – start marszu Nordic Walking na dystansie 5 km 

godz. 14.45 – rozpoczęcie wydawania posiłków dla zawodników marszu Nordic Walking  

godz. 15.00 – zamknięcie linii mety marszu Nordic Walking 



 

godz. 15.15 – ogłoszenie wyników 

godz. 15.30 – dekoracja zawodników marszu Nordic Walking 

Warunki uczestnictwa: 

• Ukończenie do dnia 17 września 2022 roku 16 lat.  

• Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań lub własnoręczne złożenie 
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału na własną odpowiedzialność.  

• W wypadku osób niepełnoletnich posiadanie pisemnej zgody na udział od rodziców lub 
prawnych opiekunów.  

Trasa i dystans:  

• 5 km – droga polna, dukt leśny 

 

 

Zgłoszenia: 

• Prosimy dokonywać zgłoszeń drogą elektroniczną – zgłoszenia przyjmowane są poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: 
https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=798 



 

 

 

• Zapisy do dnia 12.09.2022r. Po dokonaniu wpłaty, nazwisko uczestnika pojawi się na liście 
startowej. 

• Przed startem należy dokonać osobistej rejestracji w Biurze Zawodów celem podpisania karty 
zgłoszeniowej i pobrania pakietu startowego, chipa oraz numeru startowego. Chip startowy 
po ukończeniu rywalizacji należy zwrócić na wskazane miejsce, w przypadku 
zgubienia/zniszczenia opłata odtworzeniowa 50 zł. 

• Organizator ustala limit startujących na 80 zawodników. 

• Opłata startowa wynosi:  
• 50 złotych - do 31.07.2022 
• 70 złotych – od 1.08.2022 do 12.09.2022 

• W dniu imprezy w biurze zawodów można zapisać się, pod warunkiem, że wcześniej nie 
został osiągnięty limit uczestników. 

• Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa w NW, opłata startowa nie podlega zwrotowi.  

• Prosimy o wcześniejsze zaplanowanie przyjazdu, ponieważ po godz. 13.40 biuro zawodów nie 
będzie przyjmować uczestników.  

• Po dokonaniu wpłat przelewem i przekroczeniu limitu 80 zawodników link do zapisów i lista 
startowa zostaną automatycznie zamknięte.  

• Zawodnicy Zrywu Parzymiechy oraz zdobywcy trzech pierwszych miejsc w open, tak kobiety 
jak i mężczyźni w ubiegłorocznej edycji, są zwalniani z wpisowego w 100 %. 

• Mieszkańcy Gminy Lipie oraz emeryci i renciści, którzy dokonają rejestracji do dnia 
10.09.2021r. będą zwalniani z 50% opłaty startowej po okazaniu stosownego dokumentu w 
biurze zawodów.  

• Zawodnicy zapisani nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy zapisanych  
 

• Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.  

• Uczestnik zawodów podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego 
regulaminu. 

• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

Nagrody klasyfikacja końcowa 



 

• W klasyfikacji generalnej marszu Nordic Walking kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc od 1 do 
5– wręczone będą puchary oraz nagrody rzeczowe. 

• W Mistrzostwach Gminy Lipie marszu Nordic Walking kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc od 1 
do 3– wręczone będą puchary oraz nagrody rzeczowe.    

Postanowienia końcowe 

• Każdy zawodnik w biurze zawodów otrzyma pakiet startowy, a na mecie wodę oraz medal. 

• Numery startowe należy przymocować z przodu tak, aby były dobrze widoczne.  

• Marsz Nordic Walking odbędzie się bez względu na pogodę.  

• Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy. 

• Organizator nie ubezpiecza zawodników.  

• Organizator nie zapewnia szatni i nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy 
zaginione w trakcie trwania zawodów.  

• Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu biegu 

• Organizator informuje o możliwości prowadzenia kontroli antydopingowej, preferujemy 
zdrową i uczciwą rywalizację sportową.  

• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 43 Biegu 
Jesiennego im. red. Tomasza Hopfera, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. , poz 922 j. t. ze zm. ) jest organizator, który 
zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy, uczestnik powierza przetwarzanie danych 
osobowych w celu organizacji biegu.  

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach 
zgodne z postanowieniami Regulaminu.  

• W trakcie zawodów będą robione zdjęcia i publikowane w fanpage biegu oraz innych 
formach medialnych służących popularyzacji naszego przedsięwzięcia.  

• Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i 
ich poprawiania.  

• Organizator oraz podmioty współpracujące przy organizacji tegorocznej edycji zawodów 
mogą przetwarzać dane osobowe, materiały zdjęciowe oraz filmowe w związku z organizacją 
43 Biegu im. red. Tomasza Hopfera, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej 
organizacji marszu oraz promowania podmiotu wspierającego.  

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub modyfikacji trasy, czasowego 
wstrzymania marszu, odwołania biegu lub przesunięcia terminu zwodów ze względu na: 
zalecenia służb państwowych- Policji, Sanepidu, Straży Pożarnej – dotyczące bezpieczeństwa, 



 

siłę wyższą, ryzyko wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu (gwałtowne burze, 
powodzie, zagrożenia epidemiczne).  

• Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub harmonogramu zawodów oraz zmiana terminu lub 
odwołanie zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora nie stanowi podstawy do 
zwrotu wpisowego.  

• O ewentualnych zmianach, które mogą zaistnieć, uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez 
fanpage wydarzenia: 
https://www.facebook.com/biegjesiennyparzymiechy/?ref=pages_you_manage  

 

Kontakt: 

Bartek Pawzun: 784 509 051 

e-mail: bieghopfera@o2.pl  


