
REGULAMIN 
 

I. Cel imprezy 
1. Próba przejścia trasy ok. 50km 
2. Popularyzacja trekkingu i Nordic Walking jako dyscypliny sportu i rekreacji, pomagającej 

zachować witalność i zdrowie w każdym wieku. 
3. Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Karkonoszy i okolic. 
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa 

dolnośląskiego i Polski. 
 

II. Organizator 
1. Karkonoska Szkoła Nordic Walking, ul. Jana Pawła II 33, 58-562 Podgórzyn. 
2. Partner – Ostoja Karkonoska. Robert Kapczyński, ul. Jana Pawła II 33, 58-562 Podgórzyn 

 
III. Termin i miejsce wydarzenia  

 
1. Termin i miejsce imprezy: 09.04.2022 r. Ostoja Karkonoska (Podgórzyn) – Szlak Siedmiu 

Wzgórz (Zachełmie) – wodospad Podgórnej – Borowice – Góra Czoło – Mysłakowice – Góra 
Witosza – Góra Sołtysia - zamek księcia – Podgórzyn (wg załącznika nr 1. Mapa trasy) 

2. Start imprezy: 09.04.2022, godz. 7:00 
3. Zakończenie imprezy: 09.04.2022, godz. 23:00 
4. Limit uczestników: 200 
5. Typ trasy: górska, wiodąca wyznaczonym szlakiem turystycznym, niewielki odcinek (dojście 

ze szlaku do Ostoi) wiedzie drogą asfaltową.  
6. Długość trasy: ok. 50 km. 
7. Trasa wiedzie po oznaczonych szlakach górskich. Uczestnicy zobowiązani są przed startem do 

zapoznania się z mapką trasy, a podczas wydarzenia do poruszania się zgodnie z trasą 
określoną na mapie i informacjami podanymi przez organizatora przed startem. Wydarzenie 
odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy podczas wydarzenia 
muszą zachować szczególną ostrożność. 
 

IV. Program wydarzenia  
 

1. Otwarcie Biura Wydarzenia- Rejestracja i weryfikacja Uczestników - godz.6:00- 6:45. 
2. Odprawa techniczna- godz.6:45. 
3. Depozyt - godz. 6:00- 24:00. 
4. Start - godz. 7:00.  
5. Przewidywany czas pierwszego uczestnika – 6 godzin.  
6. Przewidywany czas ostatniego uczestnika - 16 godzin.  
7. Rozdanie certyfikatów – ok. godz.13:00-23:00. 
8. Kiełbaska z ogniska – ok. godz. 14:00-23:00 

 
V. Charakter imprezy, pomiar i limity czasu 

1. Wydarzenie ma charakter rekreacyjny, bez pomiaru czasu, bez klasyfikacji. Organizator 
określa limit czasu na 16 godzin. 

2. Dopuszczalny jest bieg, marsz, marsz z kijkami trekkingowymi, marsz z kijkami nordic 
walking. 

3. Głównym założeniem imprezy jest, że uczestnik pokonuje trasę indywidualnie lub 
samodzielnie, wspierając się mapą lub śladem GPS, na własną odpowiedzialność. 

4. Na trasie będzie dostępny przewodnik górski, dla osób, które będą chciały pokonać trasę 
w większej grupie. 
 



 
 

VI. Punkty odżywiania  
1. Na starcie uczestnicy otrzymają drożdżówkę, owoc, wodę, batona.   
2. Borowice – ciepły posiłek 
3. Na mecie uczestnik otrzyma chleb i kiełbaskę do samodzielnego upieczenia na ognisku.  

 
 

VII. Wyposażenie uczestnika  
1. Każdy uczestnik na trasie imprezy zobowiązany jest posiadać :  

1. Mapę trasy, 
2. Apteczkę z Folią NRC, 
3. Sprawny telefon komórkowy z naładowaną baterią i numerem telefonu podanym 

organizatorom,  
4. Czołówkę, 
5. Raczki w razie potrzeby, 
6. Odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych, 
7. Uśmiech na twarzy i zdrowy rozsądek. 

 
VIII. Uczestnictwo i zgłoszenie 

1. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba, która najpóźniej w dniu 09.04.2022 r. ukończy 
18 lat.  

2. Uczestnicy dokonując rejestracji, opłacając wpisowe i startując w wydarzeniu 
oświadczają, że startują w wydarzeniu na własną odpowiedzialność i że nie występują 
przeciwskazania lekarskie do udziału w wydarzeniu. Wszyscy uczestnicy muszą zostać 
zweryfikowani w Biurze Wydarzenia. 

3. Każdy z uczestników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika. 
Uczestnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości. 

4. Wszyscy zawodnicy zobligowani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  
5. Rejestracja zawodników odbywa się przez formularz internetowy na stronie 

https://dostartu.pl/2-kijowa-wyrypa-v6703.pl.html do dnia 10.03.2022 r., mailowo 
karkonoskaszkolaNW@gmail.com, a także w biurze wydarzenia w dniu                  
09.04.2022 r. (bez gwarancji otrzymania medalu).  
 

IX. Wpisowe  
1. Opłata za udział w wydarzeniu pokrywa udział w wydarzeniu i wynosi:  

75 zł – termin wpłaty do 31.12.2021 r. 
90 zł – termin wpłaty do 31.01.2022 r.  
120 zł – termin wpłaty do 10.03.2022 r.  
120 zł – opłata w biurze wydarzenia w dzień imprezy (płatność gotówką), bez gwarancji 
otrzymania medalu. 

2. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły trasy lub też nie 
wzięły udziału w wydarzeniu. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  

3. Organizator na życzenie wystawia fakturę za opłatę za udział w wydarzeniu.                       
W przeciwnym razie, wystawiony zostanie paragon. Informację o konieczności 
wystawienia faktury należy wysłać na maila karkonoskaszkolaNW@gmail.com najpóźniej 
w dniu dokonania wpłaty. 
 

X. Świadczenia startowe  
 

1. Każdy zarejestrowany Uczestnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia 
startowe:  



 Pakiet startowy - drożdżówka, owoc, woda, baton 
 Mapka 
 Numer startowy 
 Opieka przewodnika sudeckiego 
 Obsługę techniczną i instruktorską 
 Pamiątkowy medal 
 Ciepły posiłek w Borowicach  
 Kiełbaska na zakończenie imprezy 
 Certyfikat ukończenia Kijowej Wyrypy 
 Ubezpieczenie NNW 
 Depozyt 
 Dobrą zabawę i super atmosferę. 
 Koszulka – za dodatkową opłatą, po mailowym zgłoszeniu – 

karkonoskaszkolaNW@gmail.com 
 

XI. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 

zastosowanie do uczestnictwa w wydarzeniu, w szczególności zasady fair play oraz 
niniejszego regulaminu.  

2. Jeśli uczestnik wycofa się w trakcie wydarzenia musi niezwłocznie poinformować o tym 
organizatorów.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i 
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie 
Organizator będzie informował na stronie wydarzenia https://fb.me/e/14YDEV6iD. 

4. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub przełożenia 
wydarzenia w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych 
czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu 
wpisowego. 

5. Organizator rezerwuje sobie prawo do przełożenia lub odwołania wydarzenia w 
przypadku obostrzeń epidemiologicznych, związanych z COVID bez prawa zwrotu 
wpisowego (w przypadku przełożenia imprezy), z prawem zwrotu wpisowego (w 
przypadku odwołania imprezy). 

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 
przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, 
używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub  
związanych z uczestnictwem w wydarzeniu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także 
możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz 
na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.  

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego 
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 
przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych 
nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, 
strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że 
Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat 
związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym 
nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez 
powiadomienia w celu reklamy i promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń 
organizowanych przez Karkonoską Szkołę Nordic Walking.   

8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  
9. Dodatkowe informacje na temat wydarzenia będą umieszczane na stronach: 

https://fb.me/e/14YDEV6iD. 



10. Zapisanie się na wydarzenie i wniesienie opłaty jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 


