V RAJD W POSZUKIWANIU MIKOŁAJA
REGULAMIN
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Bobry Walking
Kontakt: Messenger: @bobrywalking;
e-mail: bobrywalkimg@gmail.com
Rajd odbywa się pod honorowym patronatem Pani Wójt Małgorzaty Bednarek.
CEL IMPREZY
1. Promocja Nordic Walking jako formy bezpiecznej aktywności ruchowej.
2. Rekreacja bez elementów rywalizacji sportowej.
3. Poznanie przez uczestników walorów przyrody Gminy Bobrowniki.
TERMIN I MIEJSCE:
V Rajd w Poszukiwaniu Mikołaja odbędzie się 12 grudnia 2021 roku w godzinach od 11:30 –18:00.
Miejsce: Gmina Bobrowniki -Park Rogoźnik–Biuro Zawodów Start i Meta: Amfiteatr Rogoźnik
Trasa: ok 10km, ścieżkami o nawierzchni gruntowo-piaszczystej, miejscami asfalt (ok 1km).
Zalecamy obuwie sportowe oraz strój dopasowany do panujących warunków pogodowych.
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW JEST OGRANICZONA DO 100 OSÓB /w tym zaproszeni goście specjalni +
członkowie grupy BOBRY WALKING/.
ZAPISY
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza w postaci elektronicznej.
Link do zapisów będzie udostępniony na portalu społecznościowym Facebook. Zapisy odbywać będą
się na stronie firmy „TIME KEEPER”.
2. Limit zawodników wynosi 100 osób (w sumie).
3. Z chwilą przekroczenia limitu zapisy internetowe zostaną wstrzymane w momencie
zarejestrowania i płacenia przez 100osób. Decyduje wpływ wpisowego na konto.
4. Wpisowe wynosi 45zł i wpłacane jest poprzez system zapisów online na stronie firmy „TIME
KEEPER”.
5. Płatność wpisowego w terminie do 17 listopada 2021 lub do wyczerpania limitu zawodników.
6. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, nie będą miały możliwości udziału w rajdzie
ze względu na trudność trasy.

Zgłoszenie udziału do wydarzenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych. Uczestnik
zapisany i opłacony otrzyma okolicznościowy medal, prezencik od Mikołaja oraz ciepłe posiłki (do
wyboru danie mięsne lub bezmięsne), słodkości, napoje.
ZASADY UCZESTNICTWA
W rajdzie prawo uczestnictwa mają osoby, które do dnia 12 grudnia 2021 roku ukończą 18 lat. Osoby,
które nie ukończyły 18 lat mogą brać udział pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze
Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna
prawnego. Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą wystartować tylko w asyście rodzica lub opiekuna.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Wszyscy Uczestnicy muszą być zweryfikowani w
biurze rajdu-warunkiem dopuszczenia do udziału będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o
udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej dnia 12.09.2001r.-Dz.U. nr 101, poz. 1095) oraz pod oświadczeniem COVID. Uczestnicy
mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatorów oraz są zobowiązani do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zdrowotne oraz za
straty materialne uczestników, pozostawione lub zaginione rzeczy w czasie trwania wydarzenia.
Organizator nie zapewnia depozytu.

PROGRAM IMPREZY(przybliżony)
11:30 Rejestracja uczestników -Amfiteatr Rogoźnik
12:00 Powitanie + rozgrzewka
12:15 Wymarsz
13,10 Przerwa na uzupełnienie kalorii
13:30 Koniec przerwy -wymarsz do miejsca docelowego Amfiteatr Rogoźnik
14:30 Dotarcie do punktu docelowego Amfiteatr Rogoźnik –PIKNIK (do wyboru danie mięsne lub
bezmięsne zgodnie ze zgłoszeniem w zapisach elektronicznych)
17:30 Mikołajkowe wręczanie prezentów.
18:00 Zakończenie rajdu, podziękowania.

UWAGA!!!Ostateczna interpretacja i dokonywanie ewentualnych zmian w niniejszym Regulaminie
należy do Organizatora.
DEKLARACJA
Wyrażam zgodę na udział w wydarzeniu „V Rajd w poszukiwaniu Mikołaja” organizowanym i
prowadzonym przez „Bobry Walking”.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem uczestnictwa w wydarzeniu „VRajd w
poszukiwaniu Mikołaja” oraz akceptuję zawarte w przedmiotowym regulaminie postanowienia.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, uniemożliwiających wzięcie udziału w
wydarzeniu i ponoszę z tytułu złożonego oświadczenia pełną odpowiedzialność. Przyjmuję do
wiadomości, że udział w wydarzeniu odbywa się na własne ryzyko, a organizator wydarzenia –„Bobry
Walking” nie ponosi odpowiedzialności za doznane przez uczestnika szkody osobowe i majątkowe.
Zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez
prasę, radio, telewizję oraz w Internecie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją tego
przedsięwzięcia oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem moich danych osobowych jest
Stowarzyszenie „Bobry Walking”; 2) powyższe dane osobowe są potrzebne wyłącznie dla realizacji
wydarzenia;3) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;4) podanie
powyższych danych osobowych i uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne.

OŚWIADCZENIE COVID
Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających w budynkach i na terenach
pozostających do dyspozycji Bobry Walking na czas „V Rajdu w Poszukiwaniu Mikołaja”, świadomy
niebezpieczeństwa związanego z trwającym stanem epidemii spowodowanej przez wirusa SARS-CoV2 i rozprzestrzeniania się ̨ choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zarazem wyrażając chęć
uczestniczenia w wydarzeniu oświadczam, że:
1. Jestem uczestnikiem V Rajdu w Poszukiwaniu Mikołaja
2. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez Bobry Walking mających na celu
maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
3. Wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym
mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2
4. Przyjmuję do wiadomości, że w momencie pojawienia się objawów mogących budzić podejrzenie
COVID-19, jestem zobowiązana/ny do poinformowania organizatora oraz do bezzwłocznego
opuszczenia wydarzenia.
…………………………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko uczestnika – Drukowanymi literami)

…………………………………………………………………………………………………………….
(data i miejsce złożenia oświadczenia)
…………………………………………………………………………………………………………….
(Podpis uczestnika lub opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej)

Zasady pobytu w pomieszczeniach oddanych do dyspozycji wydarzenia V Rajd w Poszukiwaniu
Mikołaja
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą wirusa SARS- CoV-2 zaleca się, aby
podczas przebywania w budynkach i na terenach:
• Wszystkie osoby poruszające się po obiekcie muszą zakrywać usta oraz nos w czasie całego pobytu.
• Przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
• W trakcie trwania wydarzenia, szatnie zostają wyłączone z użytkowania.

