
 

REGULAMIN 
 

Jubileuszowy marsz Nordic Walking z LOTTO 

24 sierpnia 2019 r. 
 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem biegu jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze , a realizacją zajmuje się firma Kampol Sp. 

z o.o. Sp. Komandytowa, która jest właścicielem marki Everest Fitness 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Marsz odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2019 r. (sobota) na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 

Przylepie, przy ul. Skokowej 18. 

2. Start nastąpi o godzinie 12:05 

3. Start i meta znajdują się na terenie Aeroklubu przy wejściu na płytę lotniska. Marsz przeprowadzony zostanie 

dookoła płyty lotniska, na dystansie ok. 3,3 km (1 okrążenie). 

 

III. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. W marszu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą 

oświadczenie o udziale w marszu na własną odpowiedzialność. 

2. Gwarantuje się przyjęcie maksymalnie 50 osób. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 sierpnia 2019 r. wyłącznie poprzez stronę internetową:  

https://super-sport.com.pl/  

4. Warunkiem dopuszczenia do marszu będzie poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie oraz 

przedstawienie badań lekarskich lub podpisanie oświadczenie o udziale w biegu na własną odpowiedzialność przy 

odbiorze pakietu startowego. 

5. Lista przyjętych do marszu osób zostanie opublikowana do dnia 21 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej 

https://super-sport.com.pl/ oraz na www.everest-fitness.pl  

6. UWAGA!!! Zmiana terminu odbioru pakietów startowych! Pakiety startowe w tym numery startowe z chipami 

wydawane będą w dniach 23 sierpnia (piątek) w godzinach 8:00 – 20:00 w klubie Everest Fitness przy ul. 

Wrocławskiej 17 w Zielonej Górze oraz w biurze zawodów w dniu rozgrywania imprezy w godzinach od 9:30 – 

11:00.  

7. Przyjęcie przez uczestnika marszu numeru startowego uważane będzie za akceptację niniejszego regulaminu oraz 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także na wykorzystanie wizerunku  

w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 

 

IV. KLASYFIKACJA KOŃCOWA i NAGRODY 

1. Prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja generalna. 



2. Osoby, które w klasyfikacji generalnej zajmą miejsca I – III, otrzymają puchary, pamiątkowe dyplomy oraz gadżety 

Dyrektora Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze.  

3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą marsz otrzymają medale pamiątkowe. 

 

VI. OPŁATY 

1. Organizator nie pobiera opłaty startowej. 

2. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywa organizator. 

3. Osoby startujące przyjeżdżają na własny koszt. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy marszu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Podczas marszu numery startowe muszą być przypięte agrafkami do koszulek sportowych zawodników. Agrafki 

zapewnia organizator. 

3. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie marszu oraz w trakcie dekoracji. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną, szatnię oraz napój. 

5. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. 

6. Interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w klubie Everest Fitness Zielona Góra, ul. Wrocławska 17 , tel. 797 848 097,  

e-mail: everest@everest-fitness.pl 


