REGULAMIN
IMPREZY „MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI – MARSZEM PO ZDROWIE”

Cele i założenia przedsięwzięcia






Popularyzacja Nordic Walking, jako sposobu na czynny wypoczynek i prozdrowotne
oddziaływanie na człowieka.
Promocja aktywnego spędzenia wolnego czasu.
Propagowanie kultury i patriotyzmu.
Popularyzacja Powiatu Legnickiego, jako obszaru o atrakcyjnych walorach turystycznych,
rekreacyjnych i przyrodniczych.
Integracja z osobami niepełnosprawnym i przełamywanie barier społecznych,
poprzez wspólną aktywność fizyczną.

Organizatorzy





Starostwo Powiatowe w Legnicy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy
Powiatowa Społeczna Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

Honorowy Patronat
Starosta Legnicki
Termin i miejsce




Impreza odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku (środa) w miejscowości Dunino 27,
gmina Krotoszyce (Ośrodek Wypoczynkowy „Stary Młyn Dunino”)
Rozpoczęcie imprezy o godz. 11:00. Start i meta znajdować się będzie w Ośrodku
Wypoczynkowym „Stary Młyn Dunino”.
Trasa marszu będzie prowadziła urokliwym szlakiem otaczającym młyn, na dystansie 2 km

Zasady uczestnictwa






W przedsięwzięciu mogą brać udział osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie
oraz pasjonaci Nordic Walking.
Osoby nieletnie mogą brać udział imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
za zgodą rodziców lub opiekunów.
W imprezie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na marsz.
Każdy z uczestników imprezy bierze w niej udział na własne ryzyko i własną
odpowiedzialność.
Uczestnictwo w imprezie wymaga zgłoszenia i jest bezpłatne.

Zasady zgłoszenia




Zgłoszenia do marszu można dokonać w następujący sposób:
a) online – a.redyk@powiat-legnicki.eu
b) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, ul. Plac Słowiański 1,
59-220 Legnica, pokój 313, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15.06.2018 r., w wyjątkowych sytuacjach w dniu
imprezy przed marszem.



Informacji na temat przedsięwzięcia udziela pani Agnieszka Redyk - Starszy Inspektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, tel. 76/72 43 515

Postanowienia końcowe


Osoby biorące udział w marszu zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający
innym uczestnikom oraz ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione
lub spowodowane szkody.



Uczestników obowiązują przepisy o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe
na terenach leśnych i innych.



Uczestnictwo w imprezie oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach,
stronach internetowych, gazetach i mediach.



Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki
losowe, szkody osobowe, rzeczowe lub majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie
lub po imprezie.



Uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora, w razie zaistnienia
zdarzeń losowych, szkód osobowych, rzeczowych lub majątkowych.



Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce imprezy.



Uczestnictwo w imprezie oznacza akceptację i przestrzeganie regulaminu imprezy pn. „Marsz
Niepodległości - Marszem po zdrowie”.



Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.



Z treścią regulaminu imprezy uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową
www.powiat-legnicki.eu. Regulamin dostępny będzie także w miejscu zbiórki
przed rozpoczęciem marszu.

