
REGULAMIN 

MARSZU NORDIC WALKING Z OKAZJI DNIA KOBIET 

"KOBIETY NA ZAMKU U ANNY WAZÓWNY" 

I. ORGANIZATOR MARSZU: 

KAPTAJN - turystyka, sport, rekreacja Jarosław Kaptajn 

  

Partnerzy Marszu: 

Zamek Golubski, 

Restauracja Zamkowa. 

  

II. TERMIN: 6.03.2016r. (niedziela) godzina 11.00. 

  

III. MIEJSCE: 

Biuro marszu - Zamek Golubski, Golub-Dobrzyń ul. PTTK. 

Start marszu - Leśniczówka w Paliwodziźnie ( 2 km od Golubia-Dobrzynia). 

Meta marszu - Zamek Golubski. 

  

U W A G A: uczestnicy marszu z Zamku Golubskiego, gdzie będzie się mieściło biuro marszu na 

miejsce startu zostaną przewiezieni autobusem. 

  

IV. CEL IMPREZY; 

a) świętowanie Międzynarodowego Dnia Kobiet "na sportowo", 

b) popularyzacja nordic walking, 

c) popularyzacja poprzez rekreację ruchową walorów turystycznych Golubia-Dobrzynia i okolic, 

d) promocja zdrowego stylu życia, 

  

V. BIURO MARSZU: 

 Na Zamku Golubskim, Golub-Dobrzyń ul. PTTK,czynne od 9.30 do 10.45.  

  

VI. UCZESTNICTWO: 

U W A G A: marsz nie ma charakteru wyścigu i nie będzie prowadzone współzawodnictwo. 

  

a) w marszu mogą brać udział osoby bez przeciwskazań lekarskich do tego typu wysiłku, 



b) zapisanie się do marszu jest jednoczesną deklaracją osoby zapisującej się, że nie ma ona 

przeciwskazań lekarskich do tego typu wysiłku oraz, że bierze udział w marszu na swoją 

odpowiedzialność, 

c) w marszu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat, osoby w przedziale wiekowym 16-17 lat 

mogą wystartować w marszu za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, poniżej tego wieku 

tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, 

d) udział w marszu wezmą osoby, które zapiszą się do  marszu drogą elektroniczną poprzez rejestrację 

na stronie organizatora lub w dniu marszu w biurze marszu i płacą wpisowe określone w regulaminie. 

  

U W A G A:   ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 

  

e) wszyscy uczestnicy przed startem muszą się zgłosić do biura marszu w celu weryfikacji obecności. 

Organizator ma prawo poprosić o pokazanie dowodu wpisowego. 

  

Wszystkie panie, które wezmą udział w marszu otrzymają niespodziankę. 

  

VII. WPISOWE: 

a)  40 zł     do  4 marca 2016r., 

b)  50 zł     w dniu imprezy w biurze marszu. 

  

Wpisowe należy wpłacać na konto: 

PKO BP SA 

nr rachunku 43 1020 5024 0000 1402 0023 8055 

z dopiskiem "Kobiety na Zamku u Anny Wazówny". 

  

U W A G A: wpisowe nie podlega zwrotowi. 

  

VIII. ZGŁOSZENIA: 

a) on-line: http://www.kaptajn.pl/rejestracja.php 

b) w dniu imprezy w biurze marszu od godziny 9.30 do godziny 10.45. 

  

IX. TRASA: 

a) długość trasy wynosi ok. 14 km, 

b) start - Leśniczówka w Paliwodziźnie, meta - Zamek Golubski, 

c) trasa poprowadzona jest po miękkim i twardym podłożu,które nie zagraża bezpieczeństwu 

uczestników, 

d) uczestnicy marszu poruszają się w grupie na czele, której będzie znajdował się pilot. 



  

X. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: 

a) po zakończeniu marszu w Restauracji Zamkowej na Zamku Golubskim dla wszystkich 

uczestników marszu odbędzie się spotkanie przy kawie, herbacie, cieście i lampce szampana  

(w ramach wpisowego). 

b) wszystkie Panie, które wezmą udział w marszu otrzymają niespodziankę, 

c) wszyscy uczestnicy, którzy ukończą marsz wezmą udział w losowaniu nagród. 

  

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a) organizator marszu zapewnia opiekę medyczną, 

b) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników, 

c) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uczestnictwo w marszu oznacza wyrażenie zgody przez 

uczestnika marszu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania 

do uczestnika informacji o przyszłych imprezach oraz wykorzystanie jego wizerunku w celach 

promujących imprezę Marsz Nordic Walking z okazji Dnia Kobiet "Kobiety na Zamku u Anny 

Wazówny". 

d) uczestnicy imprezy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

e) marsz odbędzie się bez względu na pogodę, 

f) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

UWAGA ! Dzi ęki współpracy z naszym partnerem Zamkiem Golubskim wszystkim, którzy 

wezmą udział w naszym marszu możemy zaproponować specjalną ofertę dla uczestników. 

Uczestnicy, którzy będą z poza Golubia-Dobrzynia i chcieliby nocować na zamku otrzymają -

OFERTĘ DLA UCZESTNIKA MARSZU-: Nocleg w komnatach zamkowych z soboty 

na niedzielę (5/6.03.2016), kolację, śniadanie, ognisko na dziedzińcu zamkowym, wieczorne 

zwiedzanie zamku i nocne ukazanie się ducha Anny Wazówny. To wszystko TYLKO ZA 100 ZŁ. 

Jest to dodatkowa opłata wnoszona oprócz wpisowego do marszu w kwocie 40zł. Wpisowe do marszu 

w kwocie 40 zł wnosimy na konto organizatora (PKO BP SA nr rachunku: 43 1020 5024 0000 1402 

0023 8055), a opłatę za nocleg i dodatkowe atrakcje na zamku na konto Zamku Golubskiego (konto nr: 

09 1020 5024 0000 1502 0007 6919). 

 

                                                                                                                                    ORGANIZATOR  

 


