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REGULAMIN  

 

I MAZOWIECKI SAMORZĄDOWY MARSZ „NORDIC WALKING –PO ZDROWIE  

 

I. Organizator: 

1. Organizatorem wydarzenia jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych i Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Marsz realizowany jest  

w ramach zadania "Dzień Otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym  

im. Czesława Łaszka”. 

II. Cel: 

1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz poznawanie walorów przyrodniczych  

i krajobrazowych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka. 

2. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport. 

3. Popularyzacja Nordic Walking jako czynnej formy wypoczynku wśród samorządowców 

Mazowsza. 

4. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play. 

 

III. Termin i miejsce: 

1. Termin: 11 września 2016 r. (niedziela) 

2. Zgłoszenia mailowo lub osobiście do 9 września 2016 r. lub zapisy w dniu marszu  

od godz. 9.00-9.30. 

3. Długość trasy:  

a) 8,5 km (marsz rekreacyjny) Start: godz. 10:00 – 12.00  

b) 3,2 km (wyścigi marszowe) Start: godz. 10.30 – 11.30  

4. Miejsce: Ośrodek edukacyjno-muzealny „Baza Torfy”, ul. Torfy 2 w Karczewie. 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Udział w marszu jest bezpłatny i odbywa się na własną odpowiedzialność. Warunkiem 

wspólnego "spaceru" jest akceptacja regulaminu i planów organizatora. 

2. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, dzieci i młodzież do 18 roku życia jedynie  

w towarzystwie rodziców lub opiekunów.  

3. Trasa marszu przebiega drogami gruntowymi/szlakami Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.  

4. Uczestnicy marszu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie 

ubezpiecza osób indywidualnie, ani nie zapewnia opieki medycznej. 

5. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać własne kijki, strój właściwy do warunków 

atmosferycznych, prowiant i napoje. Posiadanie kijów składanych wymaga  

od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija. 

6. Grupę będzie prowadził przewodnik zgodnie z ustaloną trasą.  

7. Wspólne maszerowanie wymaga dostosowania tempa do wszystkich uczestników, nie 

należy opóźniać grupy ani wyprzedzać przewodnika, który decyduje o postojach  

i przystankach.  
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8. Uczestnik marszu nie może samodzielnie z niego rezygnować bez porozumienia  

z osobą prowadzącą.  

9. Uczestnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas 

rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego. 

 

V. Klasyfikacja: 

1. W marszu nie będą prowadzone żadne klasyfikacje. 

2. Marsz posiada formułę otwartą, liczy się uczestnictwo. 

 

VI. Nagrody: 

1. Na zakończenie przewidziane są upominki dla każdego uczestnika oraz ognisko 

(prowiant we własnym zakresie). 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, 

jak również dbać o porządek w miejscu marszu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania marszu ze względu na małą ilość osób 

lub niesprzyjające warunki pogodowe. 

3. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu 

marszu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, 

wynikające z winy uczestników. 

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany i aktualizacji regulaminu. 

7. Podpisanie listy obecności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na respektowanie 

niniejszego regulaminu.  

8. Kontakt: 

Katarzyna Grajda lub Joanna Papis 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Sułkowskiego 11 

05-400 Otwock 

www.parkiotwock.pl  

tel. (22) 779 26 94 wew.103 

e-mail: bazatorfy@parkiotwock.pl lub edu@parkiotwock.pl  
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