Regulamin Maszerujemy z kijkami 35+
Stalowa Wola 2021
I. Organizator
1. Organizatorem imprezy jest Dariusz Przytuła Radny Rady Miejskiej
w Stalowej Woli przy współpracy z firmą Klub Fitness Fabryka Zdrowia
w Stalowej Woli
2. Honorowy patronat objęła Elżbieta Łukacijewska – Posłanka do
Parlamentu Europejskiego, Członkini m.in. Komisji Transportu
i Turystyki (TRAN) i Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
(FEMM).
II. Cele
1. Upowszechnianie aktywnej formy ruchu z wykorzystaniem różnych
rodzajów kijków do marszu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
III. Kto może starać się o bezpłatne kijki do marszu i warunki zgłoszenia.
1. Mieszkaniec Stalowej Woli
2. Osoba w wieku 35+ (rocznik do 1986 roku, włącznie)
3. Liczy się szybkość zgłoszenia (liczba zestawów ograniczona 50 sztuk)
4. Należy wysłać meila na adres: kontakt@dariuszprzytula.pl podając:
- imię i nazwisko,
- rok urodzenia, osiedle zamieszkania.
- telefon kontaktowy
5. Zgłoszony uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem,
przepisami RODO, oświadczeniem o stanie zdrowia, który będzie do podpisania
podczas Akcji i odbioru zestawu kijków.
6. Przyjść na imprezę ubranym w stroju sportowym lub ułatwiającym
uczestniczenie w rozgrzewce i lekcji instruktarzowej. Proszę ze sobą wziąć
kocyk.
7. Tylko jedna osoba może przysłać zgłoszenie do odebrania jednego kompletu
kijków i zestawu Maszerujemy z kijkami 35+
8. Jeżeli jedno zgłoszenie będzie zawierać więcej niż jedną osobę nie będzie
brane do zgłoszenia.

Termin, miejsce.

1. Akcja Maszerujemy z kijkami 35+ odbędzie się w 28 sierpnia 2021 r.
w Stalowej Woli.
2. Start godzina 09:00 Błonia Nadsańskie zejście od strony siłowni zewnętrznej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca Akcji przy
czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez SMS i email,
np. z powodu opadów deszczu godzina akcji może ulec przesunięciu.
V. Uwagi końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce
podczas akcji Maszerujemy z kijkami 35+, wynikające z winy uczestników,
za rzeczy zagubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią
przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy.
2. Uczestnik uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi
związane z tym ryzyko. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian do Regulaminu. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy
do Organizatora.
3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. Komandorem Imprezy jest Dariusz Przytuła Tel. 695-616-963

