
R E G U L A M I N  

VIII MARSZU NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW 

Trzebnica -Kuźniczysko - świetlica 

I. Cele: 

− popularyzowanie Nordic Walking jako zdrowego stylu życia 

− promowanie aktywności studentów Trzeciego Wieku 

− integracja studentów dolnośląskich Uniwersytetów  Trzeciego Wieku 

II. Termin i trasa marszu: 

17 maja 2021 r. (poniedziałek) godz. 11:00, rejestracja uczestników od godz.10,30 w Gminnym Centrum Kultury i 
Sztuki przy ul. Prusickiej 12 w Trzebnicy lub Świetlica – Kuźniczysko dot. zmotoryzowanych.  

− godz. 11:00 wyjazd do Kuźniczyska – Świetlica, 

− godz. 11:20 powitanie uczestników, 

− godz. 11:30 – 13:30 wymarsz na trasę 

− godz. 13:30 – 15:00 zakończenie, spotkanie uczestników VIII Marszu NW 2021, poczęstunek. 

Trasa marszu liczy ok. 6 km. 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Zgłoszenie uczestników Marszu Nordic Walking należy dokonać w terminie do dnia 10 maja 2021 r. 

na adres: Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza” Trzebnica 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 12, 

ewentualnie  e-mailem: stutwtrzebnica@o2.pl, na formularzu według załączonego wzoru. 

2. Wniesienie opłaty startowej w kwocie 35,- zł od uczestnika w terminie jak wyżej, przelewem na rachunek 

Stowarzyszenia UTW” Tęcza” nr konta 20 9591 0004 2001 0000 5702 0001 

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych, 

duktach leśnych, dobrych obyczajów turystycznych i pomocy koleżeńskiej. 

4. Organizatorzy nie odpowiadają za niewłaściwe zachowanie na trasie uczestników marszu oraz za ewentualne 

kolizje i wypadki. 

5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne  z akceptacją i zobowiązaniem przestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu, 

6. Zgłoszenie uczestnictwa w marszu jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby VIII Marszu oraz publikację ich wizerunku na stronie internetowej oraz w mediach. 

Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych ( Dz.U. Nr 133 poz. 883). 

7. Uczestnicy VIII Marszu przyjeżdżają do Trzebnicy lub Kuźniczyska na własny koszt. 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Marsz odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. W razie bardzo obfitych opadów 

deszczu Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. 

2. Organizator zapewnia: 

− po zakończeniu Marszu NW ciepły posiłek , 

− przypinkę okolicznościową. 

3. Wszelkie objawy pogorszenia samopoczucia podczas Marszu NW, należy niezwłocznie zgłaszać do 

organizatora marszu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie trwania Marszu z winy 

uczestników, ani też za pozostawione lub zagubione przez nich rzeczy. 



5. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Marszem, uczestnicy nie mogą występować 

z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora. 

6. We wszystkich sprawach, nie objętych postanowieniami Regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje 

Organizator. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

7. Wszelkich dodatkowych informacji o marszu udziela organizator drogą e-mailową stutwtrzebnica@o2.pl 

względnie telefonicznie do koleżanek: 

− Teresa Marzec, tel. 724 801 251 

− Sławomira Gniadek, tel. 508 071 281 

 

Z pozdrowieniami 

Prezes Zarządu 

Irena Kahalik 

Trzebnica, dnia 30 kwietnia 2021 r. 
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