
Regulamin Marszu Nordic Walking z okazji 100-lecia 

Szkoły w Międzyświeciu –  sobota, 21.05.2022 
 

 
I. ORGANIZATOR: 

Zespół Szkół Przyrodniczo- Technicznych w Międzyświeciu 

Współorganizatorzy: 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Absolwentów Agroszkoła 

Urząd Miasta Skoczów  

 

II. TERMIN I MIEJSCE 
Marsz Nordic Walking z okazji 100-lecia Szkoły w Międzyświeciu odbędzie się  21.05.2022 r. 

(sobota) w Międzyświeciu o godz.10.00 

Start i meta znajdować się będą przy Zespole Szkół Przyrodniczo- Technicznych w Międzyświeciu 

(ul. Malinowa 10, 43-430 Międzyświeć) 

 

III. DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU 
● Długość trasy wynosi 5,0 km 

● Limit czasu – 90 minut ( marsz z kijami nordic walking) 

● Trasa prowadzi ścieżkami i ulicami Międzyświecia i Skoczowa oraz ścieżkami parku na Górnym 

Borze  (ul. Malinowa- Jagodowa- Górny Bór- Harcerska- ścieżki rekreacyjne koło Stawu Farskiego i 

Morcinkowego- Górny Bór- Jagodowa-Malinowa- ZSP-T) 

● Pomiar czasu : https://www.pomiaryczasu.pl/ 

 

IV. UCZESTNICTWO 
1. Prawo startu mają uczestnicy urodzeni przed 2012 rokiem 

2. Każdy uczestnik posiada własny sprzęt (kijki, sportowy ubiór) 

3. Warunek udziału w Zawodach : 

a. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja 

powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania. 

b. Udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, 

które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w 

zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań 

medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązani są do 

okazania zgody na udział w biegu od opiekuna prawnego. (Formularz w osobnym pliku.) 

c. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze 

zdjęciem. 

d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w 

środkach masowego przekazu i w formie drukowanej. 

e. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo 

wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. 

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 
1. Organizator ustala limit do 100 UCZESTNIKÓW  Marszu NW w Międzyświeciu   

2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę https://www.pomiaryczasu.pl/ 

3. W momencie zgłoszenia przez 100 osób, lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku 

nieosiągnięcia limitu do dnia 15.05.2022 zapisy będą możliwe  elektronicznie do piątku 20.05.2022 r.  

lub na miejscu w dniu startu -  do zamknięcia biura zawodów, tj. 21.05.2022r., do  godz. 9.30. 

4. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie będzie widoczne na 

liście startowej po jego dokonaniu. 

5. Uczestników  zachęca się do składania wolnych datków na cele Szkoły Jubilatki w biurze zawodów  

(organizator nie pobiera wpisowego) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pomiaryczasu.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cnkvqgBalntUpqYG-r-MfyY0OPDxS91oJ0LTp3P-lLeVk4KmcC2hSrcU&h=AT04Di-XO49ZSOC4edeha_mY13tpV1fqeMvOdRar29q3rUnr9gcQgjEY4VpZ0qdij9THHU9BFcx20CExyYkBMveZ-Syx_5z6NEXJ2wSdaY93mJ64FLqbBG5S-x_21SwFVulx&__tn__=q&c%5b0%5d=AT14a6LeAeyPy4aj3WFMMKOBWQuuxVQFDcVCvtrWNk0Sgw4Emfl-rr6E8hCujtJBK0WcM3zi8fdrN0wOZsJ572vBPWnb5aIfShkOeouQ8XLQTuXRU0751NKNGzLzPDqeihqDuHiZeOuTu7zcqzbyPVNj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pomiaryczasu.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3pKdP2TmScNqfNPS-3V-CmD8kBZO5rYqrplYsZHjw2RwEQCzO8gIAkDAo&h=AT04Di-XO49ZSOC4edeha_mY13tpV1fqeMvOdRar29q3rUnr9gcQgjEY4VpZ0qdij9THHU9BFcx20CExyYkBMveZ-Syx_5z6NEXJ2wSdaY93mJ64FLqbBG5S-x_21SwFVulx&__tn__=q&c%5b0%5d=AT14a6LeAeyPy4aj3WFMMKOBWQuuxVQFDcVCvtrWNk0Sgw4Emfl-rr6E8hCujtJBK0WcM3zi8fdrN0wOZsJ572vBPWnb5aIfShkOeouQ8XLQTuXRU0751NKNGzLzPDqeihqDuHiZeOuTu7zcqzbyPVNj


 

VI. BIURO ZAWODÓW  I  HARMONOGRAM  
Biuro znajduje się w Zespole Szkół Przyrodniczo- Technicznych w Międzyświeciu, ul. Malinowa 10 

 

Harnonogram 

● Sobota – 21.05.2022 r. 

8.00 – Otwarcie Biura Zawodów – weryfikacja zgłoszeń 

9.30. – Zamknięcie Biura Zawodów 

10:00 - START marszu 

11:30 – weryfikacja wyników na MECIE 

12:00 – rozdanie  upominków 

a) Pakiety startowe będą wydawane w dniu 21.05.2022 r. w Biurze Zawodów w godzinach jego 

funkcjonowania. Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu 

identyfikacyjnego ze zdjęciem. 

 

VII. KLASYFIKACJE 
Klasyfikacja prowadzona będzie wg kolejności na mecie. 

Podczas marszu Nordic Walking z okazji 100-lecia szkoły w Międzyświeciu na 5 km będą 

prowadzone następujące klasyfikacje : 

I. Klasyfikacja Open 

● Klasyfikacje wiekowe Nordic Walking - (okolicznościowy upominek dla każdego uczestnika) 

○ 10-19 lat, 

○ od 20 lat  

VIII. NAGRODY 

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą marsz otrzymają na mecie okolicznościowe upominki 

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą marsz otrzymają na mecie poczęstunek. 

IX. PUNKT MEDYCZNY 
Punkt medyczny będzie znajdował w ZSP-T w Międzyświeciu (pielęgniarka szkolna, karetka 

cieszyńskiego pogotowia ratunkowego) 

X. DEPOZYT, SZATNIE 

1. Szatnie będą znajdowały się w budynku szkoły w sali gimnastycznej ZSP-T 

2. Depozyt będzie się znajdował w budynku szkoły w sali gimnastycznej ZSP-T 

XI. NAWADNIANIE, ŻYWIENIE 
1. Punkt nawadniania i żywieniowy będzie znajdował się w ZSP-T w Międzyświeciu 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe 

2. Zawody odbędą się w reżimie sanitarnym z punktami do dezynfekcji. 

3. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące 

4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych na 

trasie marszu oraz poszanowania pozostałych Uczestników Marszu. Organizator ma prawo usunąć z 

trasy marszu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Marszu lub 

zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

5. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje w Biurze Zawodów -  pakiet startowy w skład, którego 

wchodzi : 

● Numer startowy dla zarejestrowanych  (przed startem) 

● Poczęstunek  na mecie 

● Woda na mecie 

● Medal na mecie 

6. Numery startowe MUSZĄ być w czasie marszu widoczne i przypięte do koszulki na klatce 

piersiowej. 

7. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „Oświadczenie o starcie na własną 

odpowiedzialność”. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego 

regulaminu 

8. Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair-play 

9. Protesty można wnosić do czasu zakończenia zawodów, po wpłynięciu kaucji w wysokości 100zł, 



która ulega zatrzymaniu w przypadku uznania protestu za bezzasadny. 

10. W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator! 

11. W miejscu startu i mety zawodów we współpracy  z FUNDACJĄ  DKMS – oddział Katowice 

równolegle planuje się akcję propagującą przeszczepy szpiku kostnego.  Wszystkie 

zainteresowane osoby pełnoletnie (nie tylko uczestnicy marszu)  będą mogły zgłosić swą 

gotowość do zostania dawcą szpiku kostnego poprzez wypełnienie pakietu rejestracyjnego. 

XIII. KONTAKT 
Koordynatorzy : 

● Barbara Kożdoń- Zmełty – tel. kom. 661 120 233 

● Małgorzata Orawska - tel. kom. 604 153 736 

1. Administratorem danych osobowych uczestników marszu jest ZSP-T w Międzyświeciu 

2. Celem zbierania danych jest dopuszczenie do uczestnictwa w Marszu Nordic Walking z okazji 100-

lecia Szkoły w Międzyświeciu. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie 

skutkować niedopuszczeniem do uczestnictwa w marszu. 

5. Dane udostępnione przez uczestnika będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie 

niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w 

tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firma realizująca zapisy do marszu i usługi pomiaru 

czasu oraz podmiotowi opracowującym wyniki marszu. 

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc. 

 

 

 

 

 

 

 
 


