REGULAMIN
IV Marsz Nordic Walking o Puchar Stowarzyszenia „AZYMUT”

1. ORGANIZATOR :
Stowarzyszenie Turystyki Pieszo-Rowerowej „AZYMUT” w Mórkowie
przy współudziale Gminy Lipno.
2. CEL:
- popularyzacja turystyki pieszej jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i
aktywności ruchowej.
- promocja gminy Lipno
- promocja zdrowego trybu życia
3. TERMIN:
Niedziela dnia 22 października 2017 r. Start marszu o godz.11:00 z „Rancza Smyczyna” w
miejscowości SMYCZYNA, Gmina Lipno, Powiat Leszczyński.
4. TRASA MARSZU:
Tereny leśne Nadleśnictwa Kościan i Włoszakowice, w dolinie rzeki „ SAMICY „.
Długości trasy marszu około 6,5 km.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA: - w marszu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz
młodzież tylko pod opieką dorosłych - szkoły czy placówki oświatowe zgłaszają się w
grupach pod opieką nauczyciela - uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub grupowo
do dnia - 19 października 2017 r. do godz. 20:00, poprzez formularz zgłoszeniowy
http://www.tritime.pl/zapisy/23-20171022
6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
Uczestnikom rajdu oferujemy: puchary dla zwycięzców, miłe towarzystwo, gorący posiłek,
medal pamiątkowy, kawa lub herbata oraz ciasto, losowanie nagród.
7. KATEGORIE WIEKOWE :
Kobiety:
2 kategorie wiekowe, które zostaną ustalone w zależności od ilości zgłoszeń.
Mężczyźni : 2 kategorie wiekowe, które zostaną ustalone w zależności od ilości zgłoszeń.
Dzieci
: do lat 15-tu.
9. WPISOWE, w kwocie 20 zł od osoby, należy wpłacić do 20 października 2017r. na niżej
wskazane konto organizatora :

Stowarzyszenie Turystyki Pieszo-Rowerowej „AZYMUT”
Mórkowo 20
64-111 Lipno

Nr konta: 08 1940 1076 3136 2722 0000 0000
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- uczestnicy powinni posiadać ubiory dostosowane do potrzeb marszu Nordic Walking
- organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników lub
osoby trzecie,
- każda osoba bierze udział w marszu na własną odpowiedzialność, ubezpieczenie we
własnym zakresie,
- w przypadku rezygnacji z udziału w marszu uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu
wpisowego,
- dokonanie wpłaty wpisowego na marsz jest potwierdzeniem, że osoba zapoznała się z
regulaminem i akceptuje jego treść,
- marsz odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,
- w przypadku zgłoszeń po terminie organizator nie zapewnia świadczeń przewidzianych w
regulaminie marszu,
- interpretacja regulaminu oraz trasa marszu należy do organizatora
Kontakt: tel. kom 502 168 587
e-mail: azymut.morkowo@gmail.com,
DO ZOBACZENIA NA TRASIE MARSZU!

