OBORNICKIE CENTRUM
SPORTU

64-600 Oborniki Objezierska 2 tel. 61 2960906 NIP 787-10-14-411 Regon 630303690

ZAŁOŻENIA I REGULAMIN
„PAPIESKIEGO RAJDU NORDIC WALKING”
13.04.2014r.
Rajd poświęcony jest pamięci Papieża Jana Pawła II. W dniu rajdu (po jego zakończeniu) o godzinie
12.50 z Kościoła Miłosierdzia Bożego w Obornikach wyruszy Marsz dla Papieża w którym mogą
wziąć udział wszyscy chętni. Uczestnicy marszu po przybyciu na Rynek złożą kwiaty pod pomnikiem
Papieża.
I.

II.

III.

IV.
V.

Cel imprezy
1. Popularyzacja i upowszechnianie marszów NW jako najprostszej formy ruchu.
2. Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
3. Promocja miasta, regionu oraz poszczególnych miejscowości na terenie których rozgrywany
będzie rajd.
Organizatorzy
1. Obornickie Centrum Sportu ul. Objezierska 2 64-600 Oborniki
2. Urząd Miejski w Obornikach
Termin, miejsce i trasa
1. „Papieski Rajd Nordic Walking” – ok. 6 km
2. Start - 13.04.2014r. g. 10.00
3. Miejsce: Oborniki – Rynek
4. Trasa: Oborniki Rynek-Gołaszyńska-za wiaduktem kolejowym wejście do lasu-trasa
drogami leśnymi ok. 4km- w drodze powrotnej ponowne wejście na ul. Gołaszyńską –
Rynek
Nagrody – każdy uczestnik rajdu otrzymuje odlewany medal
Uczestnictwo
1. W rajdzie uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie.
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie za zgodą prawnego opiekuna obecnego na
zawodach
(zgodę
na
uczestnictwo
w
zawodach
należy
potwierdzić
w biurze zawodów w dniu rajdu na formularzu przygotowanym przez organizatorów).
Jednocześnie ustala się, że osoba niepełnoletnia powinna w dniu rajdu mieć ukończone 13 lat.
3. W rajdzie mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i
lekarskich.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed rajdem do zapoznania się z regulaminem
i podpisania stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Uczestnicy startują
w rajdzie wyłącznie na własną odpowiedzialność, biorąc udział w zawodach przyjmują do
wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji,
wypadków oraz strat o charakterze majątkowym.

5. Zgłoszenia do rajdu można dokonać na stronie internetowej Obornickiego Centrum Sportu
www.ocs.oborniki.pl
6. Za osobę zgłoszoną do rajdu uznaje się osobę która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy
(drogą elektroniczną) oraz dokona opłaty startowej poprzez dokonanie wpłaty na rachunek
bankowy Obornickiego Centrum Sportu w terminie określonym przez organizatorów.
7. Osoby, które nie dokonają opłaty startowej w ciągu dziesięciu dni od daty rejestracji zostaną
usunięte z listy startujących.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeniowej.

9. Dane do przelewu:
Obornickie Centrum Sportu
Ul. Objezierska 2
64-600 Oborniki
Nr rachunku bankowego: 67102041280000110200069252 Bank PKO BP S.A.
Tytułem: imię i nazwisko WPISOWE RAJD NW

10. Opłata startowa
Opłata startowa wynosi:
1) Do dnia 1 kwietnia 20 zł
2) Po 1 kwietnia i w dniu zawodów 40 zł
O wysokości opłaty decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
organizatora.
11. Każdy zawodnik zgłoszony do rajdu musi być zweryfikowany w biurze zawodów.
W celu dokonania weryfikacji każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości.
Biuro zawodów czynne będzie:
1) 12 kwietnia (sobota) w godzinach: 14.00 – 17.00 w siedzibie Obornickiego Centrum
Sportu Oborniki ul. Objezierska 2
2) 13 kwietnia (niedziela) w dniu biegu w godzinach: 7.00 – 9.30 Oborniki – Rynek

VI.

Program czasowy
1. 7.00-9.30 otwarcie biura zawodów, pobieranie numerów startowych – Rynek
2. 10.00 start – Rynek
3. Po biegu posiłek

VII.

Postanowienia końcowe
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
2. Każdy uczestnik wnosi opłatę startową według zasad i w wysokości określonej w pkt V.
Wniesienie opłaty startowej jest warunkiem udziału w rajdzie. Uiszczona opłata nie podlega
zwrotowi.
3. Przewidywany czas trwania rajdu uzależniony od poziomu wytrenowania uczestników, jednak
po upływie 1,5 godziny od momentu startu zawodnicy, którzy go nie ukończyli przerywają rajd.
4. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie rajdu,
uwzględniając ruch pojazdów.
5. Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

6. Biuro zawodów w dniu rajdu mieści się w Obornikach – Rynek.
7. Dojazd uczestników odbywa się na własny koszt.
8. Szatnie, depozyt mieszczą się na terenie stadionu Obornickiego Centrum Sportu
w Obornikach ul. Objezierska 2
9. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione
podczas zawodów.
10. Protesty będą przyjmowane i rozstrzygane bezpośrednio po biegu.
11. Informacje dotyczące biegu można uzyskać pod adresem: Obornickie Centrum Sportu ul.
Objezierska 2 64-600 Oborniki, Tel. 61 29 60 906, 698 678 504, www.ocs.oborniki.pl

