
REGULAMIN 
„NoCNYrdic Walking” 

w Ustce

1. Cel:

 Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie

 Popularyzacja i rozpowszechnianie Nordic Walking jako atrakcyjnej formy aktywności 

 Promocja Miasta Ustka

1. MIEJSCE I DATA:

 Dworzec Ustka, 29 października 2021 roku. 

1. Organizator:

 Miasto Ustka

 Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce

1. Miejsce wydarzenia:

 Start/meta, miasteczko kijkarza – Dworzec PKS i PKP w Ustce

 Marsz  nordic  walking  odbywać  się  będzie  po  usteckim  bulwarze,  koło  portu  oraz

Promenadzie Nadmorskiej.

 Parking dla zawodników znajduję się przy Dworcu PKS i PKP w Ustce.

1. Program:

 Godz. 18:00-18:40 - odbiór numerów startowych

 Godz. 18:50 - przywitanie uczestników

 Godz. 19:00 - start marszu NoCNYrdic Walking

 Godz. 19:50 - zamknięcie marszu (czas 50 min)

 Godz. 20:00 - ceremonia wręczenie statuetek

 Godz. 20:30 - koncert: Krzysztof Szpot w repertuarze Czerwonych Gitar

1. Trasa:

 Podczas imprezy uczestnicy startują na jednym dystansie.  

 Trasa marszu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk



atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od organizatora.

1. Zgłoszenie:

 Rejestracja odbywa się przez stronę internetową www.osir.ustka.pl

 Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w marszu oświadczają, że startują w zawodach 

na własną odpowiedzialność.

 Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków regulaminu imprezy i zobowiązanie

się do jego przestrzegania. Jednocześnie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 Każdy  uczestnik  zawodów  otrzyma  numer  startowy,   agrafki,  wyznaczoną  trasę,

zabezpieczenie medyczne, catering oraz medal. 

 Warunkiem  dopuszczenia  Uczestnika,  który  nie  ukończył  18  lat  jest  rejestracja  przez

opiekunów  prawnych/  rodziców  niepełnoletniego  podopiecznego  na  stronie  internetowej

www.osir.ustka.pl lub  w  biurze  Ośrodka  Sportu  i  Rozwoju  w  Ustce  oraz  złożenie

podpisanego  przez  opiekunów  prawnych/rodziców  pisemnego  oświadczenia  o  stanie

zdrowia  pozwalającym  na  uczestnictwo  w  imprezie  stanowiącego  załącznik  Nr.  1  do

niniejszego  Regulaminu.  W/w.  Oświadczenie  dostarcza  się  przy  odbiorze  numeru

startowego.

 Organizator  wcześniej  poinformuje  o  dacie  składania  zgłoszeń  na  imprezę  lub  do

wyczerpania

limitu zgłoszeń.

 Ustala  się  limit  zgłoszeń,  który  wynosi  100  osób.  Decyduje  kolejność  prawidłowo

złożonych

zgłoszeń.

 Odbiór  numerów  startowych  jest  możliwy  osobiście  lub  za  okazaniem  upoważnienia,

którego

wzór stanowi załącznik Nr. 2 do niniejszego Regulaminu.

 Organizator ustali datę i godziny oraz miejsce odbioru numerów startowych.

 Organizator  dopuszcza  możliwość  zapisu  do  imprezy  w dniu  zawodów pod warunkiem

spełnienia wszystkich wymogów niniejszego Regulaminu.

 Każdy uczestnik marszu powinien okazać Organizatorowi dokument tożsamości.

 Zagubienie numeru zawodnik ma obowiązek zgłosić do biura zawodów przed startem.

 Organizator imprezy zastrzega sobie możliwość przekazania maksymalnie 20 dodatkowych

miejsc dla zaproszonych gości.

1. Zasady uczestnictwa:

http://www.osir.ustka.pl/
http://www.osir.ustka.pl/


 Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne. 


