
                                  
 

REGULAMIN 
Cykl spotkań – Zimowy Nordic Walking Akcja Zima 2020 

 
I. ORGANIZATOR:  
1.  Sklep Sportowy DECATHLON Żory. 
2.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
 
II. CEL: 
1. Promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta. 
2. Rozwijanie czynnego wypoczynku i wspólne spędzanie wolnego czasu. 
3. Praktyczne poznanie prawidłowej techniki marszu Nordic Walking.  
  
III. TERMIN, MIEJSCE, GODZINA: 
- 21.01,2020; 23.01.2020; 25.01.2020  
- godz. 12.00 - zbiórka przy sklepie Decathlon ul. Francuska 2 w Żorach 
 
IV. RAMOWY PROGRAM: 
Rozgrzewka oraz wspólne pokonanie trasy z instruktorem.  
Czas trwania zajęć maksymalnie do 2 godzin. 
Na zakończenie edycji (ostatnie zajęcia w dniu 25.01.2020) osoby z pełną frekwencją otrzymają 
upominek.  
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy. 
 
2. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do udziału w zajęciach jest złożenie przez  
 rodzica/ opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia (załącznik nr 1). 
a) oświadczenie zawiera: 
 - imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,  
 - imię i nazwisko dziecka, 
 - zgodę na udział dziecka w zajęciach, 
 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się  
 z regulaminem i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań do udziału dziecka w zajęciach, 
informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku dla potrzeb 
związanych z organizacją i promocją imprezy. 
 
3. Warunkiem dopuszczenia osoby pełnoletniej do udziału w zajęciach jest złożenie przez   
uczestnika pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2). 
a) oświadczenie zawiera: 
 - imię i nazwisko uczestnika, 

- oświadczenie uczestnika potwierdzające: zgodę na udział w zajęciach, brak przeciwwskazań do 
udziału w zajęciach, zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego treści, informację o 
przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z 
organizacją i promocją imprezy. 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Uczestnik imprezy może dokonać ubezpieczenia 
we własnym zakresie. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zajęć. 
3. Impreza może zostać odwołana w przypadku siły wyższej (żałoba narodowa, klęska żywiołowa i in.) 
lub z powodu niewystarczającej ilości chętnych. Informacja zostanie udostępniona na stronie 
internetowej MOSiR Żory oraz Decathlon. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w niniejszym regulaminie. 
 
 
 


