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Marsz Nordic – Walking po Olkuskich Szlakach 

Rabsztyn 20.09.2020 r. 
 

REGULAMIN  

 
§ 1 

1. Organizatorzy marszu: 

Miasto i Gmina Olkusz 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu. 

Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu 

2. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

 

§ 2 

1. Marsze nordic – walking są organizowane w ramach „Juromanii, Święta Jury Krakowsko-

Częstochowskiej –– Rabsztyn 2020”. 

2. Marsze odbędą się 20.09.2020 r.  

a. godz. 10:30 – główny marsz nordic – walking, trasa liczy około 5-8 km. 

b. godz. 13:30 – mini nordic – walking. trasa liczy około 2-3 km. 

 

3. Start uczestników marszów odbędzie się przy Chacie Kocjana w Rabsztynie.  

4. Cele marszów: 

a) aktywne spędzanie wolnego czasu, rozpowszechnienie turystyki indywidualnej lub rodzinnej, 

b) odkrywanie historii zamku w Rabsztynie, 

c) poznawanie Olkuskich Szlaków, zwiedzanie okolic Olkusza, 

d) propagowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu i zdrowego trybu życia, 

e) możliwość sprawdzenia i doskonalenia techniki marszu w różnych warunkach terenowych, 

f) obcowanie z przyrodą, kształtowanie świadomości ekologicznej. 

 

§ 3 

1. Uczestnictwo w marszach jest bezpłatne. Uczestnikiem marszów nordic - walking może być osoba 

(dziecko/młodzież/dorosły) zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. W marszu głównym nordic – walking mogą brać udział wszyscy, którzy zgłoszą swój udział poprzez 

formularz on-line dostępny do wyczerpania limitu 25 miejsc lub do 17.09.2020 r., do godz. 13.00 na 

stronie internetowej www.mosir.olkusz.pl. Dla 25 osób, które zgłoszą udział w marszu nordic - walking 

przewidziano okolicznościową koszulkę oraz poczęstunek. 

3. Przed rozpoczęciem marszu głównego, każdy uczestnik, który zgłosił udział poprzez formularz on-line 

musi potwierdzić swoją obecność w Biurze Marszu w Rabsztynie oraz złożyć oświadczenie o stanie 

zdrowia w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19 w Polsce. 

4. W marszu mini nordic – walking mogą brać udział wszyscy, którzy zgłoszą się w strefie aktywności w 

Rabsztynie z podpisanym oświadczeniem i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub wypełni je 

rodzic/opiekun prawny u Organizatora w dniu imprezy. W marszu mini nordic – walking Organizator 

nie gwarantuje ani okolicznościowej koszulki ani poczęstunku. 

http://www.mosir.olkusz.pl/
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5. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w marszu nordic - walking wyłącznie pod opieką 

rodziców lub prawnych opiekunów bez kijów i zgłoszenia ich udziału mogą dokonać tylko rodzice 

(opiekunowie), w sposób podany w formularzu zgłoszeniowym. 

6. Osoby, które ukończyły 12 rok życia, ale nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości (młodzież w wieku 12-18 

lat) za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów mogą uczestniczyć w marszu nordic - walking 

samodzielnie, ale  zgłoszenia ich udziału mogą dokonać tylko rodzice (opiekunowie), w sposób podany 

w formularzu zgłoszeniowym. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ww. osób podczas marszu 

ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. Organizator marszu nie sprawuje opieki nad dziećmi 

i młodzieżą. Zadaniem Organizatora jest dbałość o sprawną organizację marszu. 

7. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy 

uczestnik imprezy bierze udział w marszach na własną odpowiedzialność i  ubezpiecza się we własnym 

zakresie. 

8. Uczestnicy marszów wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez MOSiR Olkusz ich wizerunku 

we wszelkich  materiałach promocyjnych, prezentacjach po imprezie, na stronie internetowej MOSiR 

Olkusz oraz w innych formach utrwaleń w związku z udziałem w marszach. 

9. Rejestrując się poprzez formularz zgłoszeniowy online, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub 

opiekun prawny, potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego 

stosowanie. 

 

§ 4 

 

1. Uczestnicy marszów pokonują trasy z instruktorem, są zobowiązani stosować się do jego poleceń, są 

zobowiązani do przestrzegania przepisów kodeksu ruchu drogowego oraz ponoszą odpowiedzialność za 

złamanie przepisów. A w szczególności uczestnikom marszów zabrania się: 

a) śmiecenia na trasach marszów, 

b) marszu środkiem drogi i utrudniania ruchu innym osobom lub pojazdom, 

c) zażywania narkotyków, picia napojów alkoholowych i palenia papierosów. 

2. Każdy uczestnik, który odłączy się od grupy i/lub wyprzedzi instruktora prowadzącego marsz, opuszcza 

imprezę i maszeruje na własną odpowiedzialność. 

3. Tempo marszu dyktują najsłabsi. 

4. Uczestnicy marszów powinni dopasować obuwie i strój do warunków atmosferycznych oraz zaleca się 

używanie osobistego sprzętu treningowego. Uczestnicy będą mogli też korzystać z kijków (ograniczona 

liczba) dostarczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, który ponosi 

odpowiedzialność za jakość, stan techniczny i systematyczną dezynfekcję udostępnianego sprzętu 

treningowego. Uczestnicy marszu nordic – walking nie powinni wymieniać się sprzętem między sobą. 

 

 § 5 

1. Organizator zapewnia stacjonarną opiekę medyczną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Wszelkie przypadki kontuzji, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy 

zgłosić do Organizatora. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie trwania 

imprezy. 

3. Uczestnicy marszów we własnym zakresie odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych 

uczestników marszów i osób trzecich. 
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§ 6 

1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt. 

3. Uczestnicy marszów są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa 

i stosowania się do poleceń Organizatora i prowadzącego marsz oraz obowiązujących ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem należy do 

Organizatora. 

5. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w marszu. 

6. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu. 

 

Olkusz, 04.09.2020 r. 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy że:  

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu  

przy ul. Wiejskiej 1a, tel. 32-6494490, e-mail: mosir@mosir.olkusz.pl. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr  tel. 32 649 44 90 lub drogą 

elektroniczną pod adresem: mosir@mosir.olkusz.pl  lub korespondencyjnie pod adresem ul. Wiejska 1a, 

32-300 Olkusz. 

3. Dane będące w naszym posiadaniu to: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość i nr telefonu 

uczestnika rajdu oraz imię, nazwisko dodatkowych członków rodziny. 

4. Dane będą przetwarzane w celu organizacji imprezy (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit b) 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym takim jak: Policja, Pogotowie Ratunkowe, 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 

6. Dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji imprezy: Marsz Nordic – Walking po Olkuskich 

Szlakach. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez 

administratora lub osoby trzecie. 

8. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

9. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane 

kontaktowe: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi udział w imprezie Marsz 

Nordic – Walking po Olkuskich Szlakach. 


