REGULAMIN
PAPIESKI RAJD NORDIC WALKING
23 KWIETNIA 2022
1. Cel imprezy
1) Popularyzacja aktywności jaką jest Nordic Walking
2) Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku
3) Uczczenie pamięci Papieża Jana Pawła II
2. Organizator: Obornickie Centrum Sportu, ul. Objezierska 2, 64-600 Oborniki,
tel. 61 29 60 906.
3. Partnerzy:
1) Stowarzyszenie NW Włóczykije
2) Nadleśnictwo Oborniki
4. Terminy, trasa, miejsce:
1) Termin: 23 kwietnia, start g. 9.30
2) Dystans: 5km
3) Miejsce: Start – Obornickie Łazienki
5. Pakiet startowy:
1) Medal
2) Numer startowy
3) Kremówka papieska
4) Woda
6. Uczestnictwo:
1) W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie,
2) Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zawodach za zgodą prawnych
opiekunów obecnych na zawodach, którzy w trakcie rajdu będą sprawować
opiekę nad nieletnim (zgodę na uczestnictwo w zawodach należy potwierdzić
w biurze zawodów w dniu zawodów na formularzu przygotowanym przez
organizatorów),
3) W zawodach mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań
zdrowotnych i lekarskich,

4) Każdy uczestnik zobowiązany jest przed zawodami do zapoznania się
z regulaminem,
5) Uczestnicy startują w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność,
biorąc udział w zawodach przyjmuje do wiadomości, że wiąże się on z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji, wypadków oraz strat
o charakterze majątkowym,
6) Organizator zaleca dokonanie ubezpieczenia od NNW, które uczestnicy
wykupują
w własnym zakresie,
7) Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego na stronie www.ocs.oborniki.pl,
8) Za osobę zgłoszoną do zawodów uznaje się osobę, która wypełni i prześle
formularz zgłoszeniowy (drogą elektroniczną) oraz dokona opłaty startowej,
9) Zgłoszenie bez dokonanej opłaty startowej nie zostanie przyjęte,
10) Opłatę dokonuje się on-line, po wypełnieniu formularza zapisów należy
bezpośrednio przejść do płatności,
11) Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 kwietnia 2022r. Po tym terminie
nie będzie możliwości dopisania się do listy startowej.
12) Każdy zawodnik zgłoszony do zawodów musi być zweryfikowany w biurze
zawodów, w tym celu należy po przybyciu do biura zawodów okazać się
dokumentem tożsamości,
13) Zawodnicy odbierają numer startowy osobiście, nie ma możliwości odbioru
numeru przez inną osobę.
7. Opłata startowa wynosi 25 zł.
8. Biuro zawodów:
1) Miejsce: Obornickie Łazienki
2) Termin: biuro zawodów czynne w dniu zawodów
3) Godziny działania biura zawodów: 8.30-9.20

9. Postanowienia końcowe:
1) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora,
2) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego regulaminu na
potrzeby organizacji zawodów,
3) Każdy uczestnik wnosi opłatę startową według zasad określonych w pkt. 6 i 7,
wniesienie opłaty startowej jest warunkiem udziału w zawodach,
4) Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi,
5) Organizator zobowiązuje zawodników, którzy z jakichkolwiek powodów
przerwą rajd aby poinformowali organizatora o zejściu z trasy osobiście lub
telefonicznie,
6) Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
na trasie rajdu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad korzystania z terenów
leśnych, zabrania się zaśmiecania, pozostawiania butelek, opakowań,
zakłócania ciszy itp.,
7) Organizator zastrzega sobie odwołanie zawodów z przyczyn niezależnych od
organizatora,
8) Dojazd uczestników odbywa się na własny koszt,
9) Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia
lub skradzione podczas zawodów,
10) Informacje dotyczące zawodów można uzyskać pod adresem: Obornickie
Centrum Sportu, ul. Objezierska 2, 64-600 Oborniki, tel. 61 29 60 906.

