
II Otwarte Mistrzostwa Nordic Walking  

o Puchar Starosty Bełchatowskiego 

 

Regulamin 

 

1. Organizator 

 Powiat Bełchatowski 

97-400 Bełchatów ul. Pabianicka 

 Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 96 

 Klub Sportowy „Nordic Walking Bełchatów” 
97-400 Bełchatów os. Słoneczne bl. 13 

 

 

2. Partner 

 

 ONWF (Original Nordic Walking Federation) 

 Nordic Walking Poland 

 

 

3. Cel imprezy 

 Popularyzacja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia poprzez 

NordicWalking  

 Promocja zdrowego stylu życia 

 Promowanie rozwoju sportu i aktywności fizycznej dla wszystkich środowisk 

 Wyłonienie najlepszych zawodników kategorii open i wiekowych kobiet i mężczyzn 

w ramach Otwartych Mistrzostw Nordic Walking o Puchar Starosty Bełchatowskiego 

  Promocja przyszłorocznych Mistrzostw Świata i Pucharu Świata wśród mieszkańców 

Bełchatowa, Polski i społeczności międzynarodowej 

 Wzrost świadomości zdrowotnej oraz wyrobienie nawyku systematycznej aktywności 

fizycznej. 

 

4. Termin, miejsce i dystans 

 Termin 22.10.2022 

 Miejsce – PCS Bełchatów ul. Czapliniecka 96 



 Start i meta rejon na stadionie PCS 

 Trasa (pętla) ok. 5 km będzie przebiegać po duktach leśnych  

 

5. Program szczegółowy 

 08:00 – otwarcie biura zawodów 

 10:00 – zakończenie zapisów w biurze zawodów  

 10:00 – pokaz prawidłowej techniki  

 10:15 – rozgrzewka 

 10:20 – zakończenie wydawania pakietów 

 10:30 – start na dystansie 5 km 

 12:00 – przyjmowanie uwag i protestów przez sędziów 

 13:15 – oficjalne ogłoszenie wyników 

 13:30 - dekoracja zwycięzców  

W zależności od sytuacji ramowy program zawodów może ulec zmianie 

 

6. Zgłoszenia do zawodów i opłata startowa 

 Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie https://www.nordicwalkingworldcup.com/pl/cities-list,2022/ii-

belchatow-puchar-starosty-poland-2022 oraz bezpośrednio w Biurze Zawodów  

 Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w 

nich udział na własną odpowiedzialność. Rejestracja traktowana jest jednoznacznie z 

przyjęciem warunków Regulaminu.  

 Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 3 dni przed zawodami. Obowiązuje 

limit uczestników wynoszący 150 osób. 

 Uczestnictwo w zawodach jest odpłatne i wynosi odpowiednio:  

 Do 25.09.2022 - osoby dorosłe 50,00 zł, osoby niepełnosprawne 40,00 zł, 

dzieci: 30,00 zł 

 Do 02.10.2022 - osoby dorosłe 60,00 zł, osoby niepełnosprawne 50,00 zł, 

dzieci 40,00 zł 

 Do 19.10.2022 - osoby dorosłe 70,00 zł, osoby niepełnosprawne 60,00 zł, 

dzieci 50,00 zł –  

 W dniu zawodów w Biurze Zawodów -  80,00 zł (w miarę wolnych pakietów) 

 Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po zapisie pod rygorem usunięcia uczestnika z 

listy w ciągu 5 dni. 

 Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie 

i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą 

startową według wskazań dat i stawek na konto przez system płatności przy 

zapisach. 

 Opłata nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia opłaty na rzecz 

innego zawodnika lub innych zawodów. 

 W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: numer startowy, chip do pomiaru 

czasu, posiłek regeneracyjny, medal okolicznościowy na mecie 

https://www.nordicwalkingworldcup.com/pl/cities-list,2022/ii-belchatow-puchar-starosty-poland-2022
https://www.nordicwalkingworldcup.com/pl/cities-list,2022/ii-belchatow-puchar-starosty-poland-2022


 Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie numerów i pakietów startowych będą 

odbywały się w Biurze Zawodów za okazaniem dokumentu ze zdjęciem  

 potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem lub upoważnienia z danymi z dowodu 

osobistego oraz przez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszeniowej. 

 Dokonanie rejestracji w systemie elektronicznych zapisów lub w Biurze Zawodów 

jest tożsame z oświadczeniem uczestnika, że zapoznał się z regulaminem i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatorów. 

 Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Powiat 

Bełchatowski, KS NW Bełchatów, PCS, NWPL i ONWF do celów promocyjnych, 

informacyjnych i marketingowych. 
 

7. Zasady uczestnictwa i technika marszu 

 Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Nordic Walking Poland 

 Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane 

elektronicznym systemem pomiarowym. Oficjalnym czasem jest czas netto 

 Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach oraz nie 

posiadają przeciwwskazań zdrowotnych wykluczających uczestnictwo. W związku z 

powyższym w Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego i udziału na własną 

odpowiedzialność. W przypadkach budzących wątpliwość Organizatorów ostateczna 

decyzja dotycząca startu zawodnika pozostaje w gestii obsługi medycznej zawodów. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i zdarzenia 

losowe, dotyczące zdrowia i życia uczestników zawodów. 

 Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów 

prawnych na udział w imprezie. Formularze będą dostępne w Biurze Zawodów. 

 Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków 

atmosferycznych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do Nordic Walking. Korzystanie 

z kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na staranny montaż i należyte 

zabezpieczenie części składowych kija.  

 W Biurze Zawodów, za zwrotną kaucją w wysokości 100 zł  będzie możliwość 

wypożyczenia kijków firmy Gabel. 

 Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do 

odzieży z przodu, w miejscu dobrze widocznym. Zasłanianie numeru startowego w części 

lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Zabronione 

jest używanie własnych numerów startowych. 

 Uczestnicy zawodów zostaną sklasyfikowani w kategorii OPEN K/M oraz  w 

następujących kategoriach wiekowych z podziałem według płci (o przynależności do 

danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia) oraz kategoria osób niepełnosprawnych 
 DM1-15/DK1-15 

 K16-29/M16-29 

 K30-39/M30-39 

 K40-49/M40-49 

 K50-59/M50-59 

 K60-69/M60-69 

 K70+/M70+ 

 K/M osoby niepełnosprawne 

 



8. Medale i nagrody 

 

 Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór nagród odbywa się w dniu zawodów. 

 Zawodnicy, którzy ukooczą zawody w regulaminowym czasie (01:20:00), 
otrzymują medale 

 Indywidualni zdobywcy miejsc I – III Open i I-III w kategoriach wiekowych z 
podziałem na płed otrzymają puchary lub statuetki  

 Indywidualni zdobywcy miejsc I – III Open z podziałem na płed nie są nagradzani 
w kategoriach wiekowych. 

 

9. Organizacja i zabezpieczenie trasy zawodów 

 

 Informacje o trasie będą znajdować się w Biurze Zawodów. 

 Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji 

uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do 

punktu pomocy medycznej. 

 Zawody są sędziowane, zgodnie z regulaminem sędziowania Nordic Walking 

Poland dostępnym na stronie https://koronapolskinw.pl/info/o-cyklu pod adresem 

https://koronapolskinw.pl/uploads/o_cyklu/3363afecf891858f5af9d20b9e0910

2a.pdf 

 Trasa będzie oznaczone w miarę potrzeb specjalnymi znacznikami i taśmą 

ostrzegawczą 

 Na trasie będzie wyznaczony punkt odżywiania wyposażony w wodę. W 

bezpośrednim sąsiedztwie tego punktu nie będzie oceniana praca rąk zawodnika. 

W celu zachowania bezpieczeństwa, podczas korzystania z picia wody, wskazane 

jest wypięcie kijków. 

 

10.  Postanowienia końcowe 

 

 Wszelkie kwestie sporne w czasie trwania zawodów cyklu rozstrzyga Organizator 

i Sędzia Główny zawodów. 

 Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika. 

 Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji będą przyjmowane 30 min po 

ogłoszeniu nieoficjalnych wyników u Sędziego Głównego. 

 Uczestniczy zawodów mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w 

miejscu zawodów. 

https://koronapolskinw.pl/info/o-cyklu
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 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w 

regulaminie i organizacji zawodów w przypadku wprowadzenia dodatkowych 

obostrzeń w przepisach krajowych dotyczących stanu pandemii. 

 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów bez podania przyczyny. 

W przypadku odwołania zawodów, koszty wpisowego zostaną zwrócone. 

 Ostateczna Interpretacja przepisów niniejszego Regulaminu należy do 

Organizatora i Sędziego Głównego. 

 

11. RODO 

 

 Administratorem danych osobowych jest KS NW Bełchatów z siedzibą w 

Bełchatowie oraz współorganizatorzy Otwartych Mistrzostw Nordic Walking o 

Puchar Starosty Bełchatowskiego 

 Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod 

adresem: nwbelchatow@gmail.com 

 Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach. Nie podanie 

danych uniemożliwia udział w zawodach 

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 wykonania umowy - czyli udział w zawodach.  

 świadczenia usług drogą elektroniczną  

 obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora 

 przygotowania numerów startowych  

 przygotowania list startowych oraz opracowania wyników i klasyfikacji 

 przesyłania informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS) 

 umożliwienia kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom  

 wykonania obowiązków prawnych oraz podatkowych  

 przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom 

 w celach wynikających z prawnych interesów Stowarzyszenia/Klubu 

Sportowego 

 przesyłania informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach 

 Dane będą przetwarzane do zakończenia zawodów. Po zakończeniu tego czasu dane 

będą nadal przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych oraz w celach 

zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń 

wynikających z zawartej umowy. Część danych - szczególnie te z wyników - mogą 

być przetwarzane także po tym terminie w celach archiwalnych i statystycznych. 

 Dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz 

podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej 

wymienionych celów przetwarzania danych osobowych 

 Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, płeć, 

rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania) będą ogólnodostępne w tym 

publikowane na stronie internetowej zawodów i organizatorów. Wyniki mogą być 

także publikowane na innych stronach internetowych w tym w mediach. 

mailto:nwbelchatow@gmail.com


 Każdy uczestnik zawodów ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo w 

odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, uczestnik 

zawodów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. 

 Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 
 

Kontakt do organizatora 

nwbelchatow@gmail.com   Tel. +48 601 060 488 

mailto:nwbelchatow@gmail.com

