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Regulamin uczestnictwa 

w  1. Babiogórskim Rajdzie Nordic Walking 

 

Niniejszy  regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w rekreacyjnym marszu z 
zachowaniem prawidłowej techniki nordic walking i prawidłowego sprzętu (kijów). 

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking / www.psnw.pl 

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking (www.psnw.pl) to organizator REWOLUCJI 
Nordic Walking, a także profesjonalnych szkoleń instruktorskich, trenerskich i 
sędziowskich w całej Polsce w obszarze Nordic Walking, członek Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki. 

Partner wydarzenia: Gmina Maków Podhalański, Starostwo Powiatowe Sucha 
Beskidzka, Hotel „Klaudia”, Babiogórski Park Narodowy, GOPR 

Sponsorzy: ZU “Elmi”, F.H.U. “VIBAKO”, P.P.H.U MERC-BUS Piotr Guzdek 

Wydarzenie odbędzie się w ramach ogólnopolskiego cyklu pn.: “4 Strony 
Nordic Walking”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Termin i miejsce wydarzenia:  

16.06.2018 r. (sobota) 

Miejsce (dokładny adres biura/miejsce zbiórki): 34-234 Juszczyn, Juszczyn 
Polany 474, hotel “Klaudia”, woj. małopolskie 

Link: http://hotelklaudia.pl  

Godzina zbiórki: 7:30 – wszyscy uczestnicy rajdu z miejsca zbiórki, tj. hotel 
“Klaudia”,  zostaną przewiezieni autokarami na miejsce startu - przełęcz Krowiarki, 
planowana godzina startu: 8:00 

Godziny pracy biura (obowiązkowa rejestracja wszystkich uczestników, 
deklaracje uczestnictwa): godz. 6:45 – 7:30 

Trasa: Uczestnicy mają do pokonania prawidłową techniką nordic walking  
oznakowaną trasę o długości ok. 27 km. Charakter trasy: droga polna, droga 
asfaltowa, droga szutrowa. 

Charakter marszu: uczestnicy poruszają się prawidłową techniką nordic walking z 
kijami do nordic walking. Marsz ma charakter rekreacyjny (bez rywalizacji na czas!). 
Organizator nie będzie prowadził klasyfikacji zwycięzców wśród uczestników. Nad 
prawidłową techniką podczas marszu czuwać będą wykwalifikowani instruktorzy 
Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Nad bezpieczeństwem i prawidłowym 
przebiegiem wydarzenia czuwać będą sędziowie Polskiego Stowarzyszenia Nordic 
Walking. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą marsz na mecie otrzymają 
okolicznościowy medal “Finiszera”. 
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Ubezpieczenie: 

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla uczestników. Organizator posiada 
ubezpieczenie OC. 

Obowiązkowe zasady uczestnictwa, pakiet startowy: 

Wszystkich uczestników obowiązują następujące zasady: 

- ukończony 18 rok życia 

- zapoznanie się i akceptacja niniejszego „Regulaminu” 

- zapisanie się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  

https://dostartu.pl/4-strony-nordic-walking-1-babiogorski-rajd-nordic-walking-v2314.pl.html 

- wniesienie w terminie do dnia 06.06.2018 r. opłaty startowej = 40 zł  

- wydrukowanie, czytelne wypełnienie, podpisanie i przekazanie do organizatora 
deklaracji uczestnictwa na miejscu w biurze wg wzoru (Zał. 1 do Regulaminu) 

Dane do wpłat (tylko przelew): 

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking 

Ul. Boh. Monte Cassino 13 

59-500 Złotoryja 

BZ WBK: 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313 
 
*w tytule: Babiogórski Rajd NW + imię, nazwisko Uczestnika 

Uwaga! Limit miejsc = 100, po wyczerpaniu limitu zapisy nie będą prowadzone. 
Uczestnicy, którzy nie wniosą opłaty startowej do dnia 06.06.18 r. zostaną skreśleni 
z listy uczestników, a ich miejsce zwolnione. Organizator zastrzega sobie możliwość 
udostępnienia wolnych miejsc w dn. 10.06.2018 r. (dodatkowe zapisy) 

Pakiet Uczestnika zawiera: 

- wstęp do Babiogórskiego Parku Narodowego 

- medal “Finiszera” na mecie 

- posiłek, wodę 

- identyfikator uczestnictwa z logo na smyczy  

- opiekę instruktorską i sędziowską na trasie marszu 

- materiały promocyjne Gminy Maków Podhalański, Starostwa Suskiego, hotelu 
„Klaudia” 

- przejazd autokarem z miejsca zbiórki na miejsce startu 
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Badania medyczne: 

Organizator nie będąc uprawnionym podmiotem do przeprowadzenia badań 
medycznych zaleca wszystkim chętnym konsultacje z właściwym lekarzem. 
Deklaracja uczestnictwa zawiera także pisemną zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika wydarzenia (Zał. 1 do Regulaminu). 

Odpowiedzialność Organizatora: 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników wyrządzone 
podczas marszu nordic walking. Ryzyko udziału w marszu nordic walking ponoszą 
uczestnicy. 

Kije do nordic walking:  

Uczestniczący w rekreacyjnym marszu zobowiązani są do posiadania własnych, 
prawidłowych kijów do nordic walking. 

Postanowienia końcowe: 

Wszyscy uczestnicy, którzy dokonują elektronicznego zapisu jedocześnie akceptują 
Regulamin. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu po 
uprzednim poinformowaniu uczestników o zakresie przewidywanych zmian. W 
sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy 
prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W razie pytań bądź 
wątpliwości uczestnicy zajęć mogą kontaktować się pod nr telefonu 668 005 085 
oraz pod adresem poczty elektronicznej: prezespsnw@gmail.com (koordynator 
projektu: Paulina Ruta). Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do 
Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załoga PSNW, Złotoryja, dn. 03.04.2018 r. 
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Zał. 1 do Regulaminu / Deklaracja uczestnictwa „4 Strony Nordic Walking” – 1. 
Babiogórski Rajd Nordic Walking współf. przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Dane uczestnika:  imię i nazwisko:...................................................................................................... 

Email: ……………………………………………………../ tel. ………………………………………………….. 
Wyrażam zgodę na udział w cyklu pn. „4 Strony Nordic Walking” – 1. Babiogórski Rajd Nordic 
Walking, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. Oświadczam, że 
zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem uczestnictwa oraz akceptuję zawarte w przedmiotowym 
regulaminie postanowienia. Przyjmuję do wiadomości, że udział w zajęciach odbywa się na własne 
ryzyko, a Organizator akcji – Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, nie ponosi odpowiedzialności za 
doznane przez Uczestnika szkody osobowe i majątkowe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych ujętych w deklaracji oraz na publikację i wykorzystanie mojego wizerunku, w związku z 
udziałem w ramach wydarzenia pn. „4 Strony Nordic Walking” – 1. Babiogórski Rajd Nordic Walking,  
w związku z realizacją tego przedsięwzięcia oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przyjmuję do wiadomości, że:  

1)administratorem moich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Boh. 
Monte Cassino 13, Złotoryja 59-500 2)powyższe dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu 
związanym z uczestnictwem w projekcie pn. „4 Strony Nordic Walking” – 1. Babiogórski Rajd Nordic 
Walking 3)posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania 
ich usunięcia co wiąże się z brakiem możliwości udziału projektcie pn. „4 Strony Nordic Walking” – 1. 
Babiogórski Rajd Nordic Walking 4)podanie powyższych danych osobowych i uczestnictwo jest 
całkowicie dobrowolne.   

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że z dniem 25 maja 2018 r. będzie stosowane ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (RODO), zgodnie z którego art. 13 ust. 1 i 2 zostaję dodatkowo 
poinformowana/y, że: 1)dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w wyżej 
określonym celu 2)zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie 
wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem 3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że 
podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający udział w projekcie pn. „4 Strony Nordic 
Walking” – 1. Babiogórski Rajd Nordic Walking 4)dane osobowe będą przetwarzane przez czas 
mojego udziału w projekcie, przy czym wizerunek będzie przetwarzany także po zakończeniu mojego 
uczestnictwa w okresie promocji, reklamy i działań marketingowych prowadzonych przez Polskie 
Stowarzyszenie Nordic Walking  5)przysługujących prawach w stosunku do Polskiego Stowarzyszenia 
Nordic Walking: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych – w sprawie realizacji praw można 
kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Polskim Stowarzyszeniu Nordic Walking  poprzez 
mail: prezespsnw@gmail.com  7)prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych i 
marketingowych związanych z realizacją projektu pn. „4 Strony Nordic Walking” – 1. Babiogórski Rajd 
Nordic Walking. 

 

 

........................................................... ....................................... (miejscowość, data) (czytelny podpis) 


