
   

 

 

                                                              R E G U L A M I N 
„VI   MARSZU  NORDIC  WALKING  STUDENTÓW  UTW – POZNAJ  ZIEMIĘ  OBORNICKĄ” 
                        OBORNIKI ŚLĄSKIE  -   14 SIERPIEŃ 2021 r. 
 

I. CELE: 
      - popularyzowanie Nordic Walking jako zdrowego stylu życia, 
      - promocja wartości turystyczno-przyrodniczo-historycznych Ziemi Obornickiej, 
      - integracja studentów dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku z mieszkańcami  
        Gminy Oborniki Śląskie. 
 
II. TERMIN i TRASA MARSZU 

       - 14 SIERPIEŃ 2021 r. (sobota), rejestracja uczestników od godz. 10:30, na Targowisku „Mój  
          Rynek” , Oborniki Śląskie, ul, Zielona/Powstańców Wlkp. 
 
      - TRASA  MARSZU : 
         - godz. 10:50 – powitanie uczestników, 
         - godz. 11:00  -  wymarsz na trasę Marszu, leśnymi ścieżkami w okolicach Obornik Śl. 
         - godz. 12:00 –12:30 na trasie zaplanowano odpoczynek wraz z poczęstunkiem, 
         - godz. 13:00 -13:30 spotkanie integracyjne uczestników Marszu na miejscu piknikowym,  
           przy ul. Parkowej 
           (poczęstunek, wręczenie certyfikatów uczestnictwa oraz wspólna zabawa przy muzyce), 
         - godz.15:00 – oficjalne zakończenie Marszu,  
 
        TRASA  MARSZU  LICZY  ok. 7 km. 
 

III. WARUNKI  UCZESTNICTWA: 
  

1. Zgłoszenia uczestników Marszu Nordic Walking należy dokonać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 02 sierpnia 2021 r. na adres:  Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „Atena”, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Dworcowa 26, ewentualnie e-mailem: 
atena@sutwatena.pl, na formularzu według załączonego wzoru. 

 
2. Wniesienie opłaty startowej w kwocie 25,-zł od uczestnika w terminie jak wyżej, przelewem 

na rachunek Stowarzyszenia UTW „Atena” w Banku Spółdzielczym w Obornikach Ślaskich, 
nr 56 9583 0009 0011 5472 2000 0001. W tytule należy podać : „opłata startowa Marsz 
NW”. 
 

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w 
szczególności podczas marszu drogami publicznymi – asfaltowymi), przeciwpożarowych i 
ochrony przyrody ( w czasie marszu przez lasy), dobrych obyczajów turystycznych i pomocy 
koleżeńskiej. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie, 
w szczególności za ewentualne kolizje i wypadki podczas Marszu. 
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4. Dokonując zgłoszenia, uczestnicy składają jednocześnie oświadczenie, że akceptują 

postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się do ich przestrzegania. W związku z 

trwającym zagrożeniem epidemicznym, związanym z istnieniem wirusa Sars-Cov2 i jego 

mutacji, uczestnicy Marszu są zobowiązani do wypełnienia stosownego oświadczenia o 

swoim stanie zdrowia. 

5. Dokonując zgłoszenia uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 
wyłącznie na potrzeby Marszu oraz publikację ich wizerunku na stronie internetowej 
SUTW”Atena”, profilu „Atena” na Facebooku i w lokalnych mediach. Dane będą 
przetwarzane zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 

6. Uczestnicy Marszu Nordic Walking przyjeżdżają do Obornik Śląskich na koszt własny. 
 

IV. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE: 
1. Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny, turystyczny, w związku z czym nie będzie 

prowadzony pomiar czasu, ani też nie będzie prowadzona klasyfikacja uczestników, którzy 
dojdą na miejsce zakończenia Marszu jako pierwsi. 

2. Marsz odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. W przypadku 
wystąpienia obfitych opadów deszczu Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
programu. 

3. Organizator nie zapewnia  kijków do marszu nordic walking. 
4. Organizator zapewnia: 

- ubezpieczenie uczestników NNW w czasie Marszu, 
- opiekę medyczną w trakcie Marszu, 
- poczęstunek (drożdżówka+ woda mineralna) podczas odpoczynku, 
- ciepły posiłek, kawa, herbata na zakończenie Marszu, podczas spotkania integracyjnego, 
- przypinkę okolicznościową, certyfikat uczestnictwa, gadżety reklamowe. 

       5.  Wszelkie objawy pogorszenia się samopoczucia podczas Marszu należy niezwłocznie  
             zgłaszać przedstawicielom Organizatora. 
        6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie trwania  

       Marszu – z winy uczestników, ani też za pozostawione przez nich lub zagubione rzeczy 
7. W razie wypadku lub powstałej szkody, związanej z Marszem, uczestnicy nie mogą 

występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora. 
8. We wszystkich sprawach, nie objętych postanowieniami Regulaminu, ostateczną decyzję 

podejmuje Organizator. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie 
do Organizatora. 

9. Wszelkich dodatkowych informacji o Marszu udziela Organizator drogą e-mailową: 
atena@sutwatena.pl, względnie telefonicznie: Kol.Ewa Kaczmarczyk tel. 721 658 502. 

10.  VI Marsz Nordic Walking Studentów UTW realizowany jest w ramach zadania z zakresu 
upowszechniania turystyki i częściowo dofinansowany ze środków budżetu Gminy Oborniki 
Śląskie. 

 
Opracowała: Ewa Materny – Prezes Stowarzyszenia                 
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