
REGULAMIN RAJDU  

w ramach  

CZERWONACKIEGO FESTIWALU NORDIC WALKING 

 

1. Cel 

Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji, 

Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez Nordic Walking, 

Promocja Gminy Czerwonak, 

Pokazanie uczestnikom piękna terenów Gminy Czerwonak oraz terenu Puszczy Zielonka. 

 

2. Organizatorzy: 

Gmina Czerwonak oraz Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” 

ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak. 

  

3. Współorganizatorzy: 

• Czerwonackie Kijanki „Chodź z Nami” oraz Biegacze Juniora – Runners Team, 

• Nordic Walking Poland 

4. Partnerzy: 

• Leśny Zakład Doświadczalny, 

• Powiat Poznański, 

• WITO Labels 

5. Termin i miejsce Rajdu w ramach Czerwonackiego Festiwalu Nordic Walking 

1. Festiwal odbędzie się 3 kwietnia 2022 r. (niedziela)  

2. Centrum Rajdu Festiwalowego (start/meta) usytuowane będą na otwartym terenie wokół 

AKWEN Tropicana w Owińskach. 

3. Oficjalne trasy Czerwonackiego Festiwalu Nordic Walking:  

Do wybory 3 trasy:  

• 10 km – czas marszu około 2 godzin, 

• 7-8 km – czas marszu około 1,5 godziny, 

• 4-5 km (dedykowana seniorom) – czas marszu około 1 godziny, 

 

4. Organizatorzy zaplanowali cztery trasy, każda z nich dostosowana jest do możliwości 

uczestników, osoba biorąca udział robi to na własną odpowiedzialność biorąc po uwagę swój 

stan zdrowia. Przemarsz tempem REKREACYJNYM, dostosowany będzie do możliwości 

uczestników. 

 

5. Godziny startów: 

• 10 km – start godz. 14:00, 

• 7-8 km – start godz. 14:30,  

• 4-5 km (dedykowana seniorom) -  start godz. 15:00. 

 

6. Meta festiwalu: czynna w godzinach 15:00 – 17:00 

 



6. Zasady uczestnictwa oraz zgłoszenia udziału 

1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie 

internetowej www.akwenczerwonak.pl  

2. Zgłoszenia są przyjmowane do 10 marca 2022 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników. 

3. Organizator wyznacza limit osób startujących w Festiwalu na 150 osób.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany liczebności grup lub zwiększenia 

limitu uczestników. 

5. Organizator nie przewiduje zapisywania się na Rajd w dniu startu. 

6. W Festiwalu może wziąć udział każdy pełnoletnia osoba, która zgłosi się przy pomocy 

formularza zgłoszeniowego oraz wniesie opłatę startową. Zgłoszenie jest jednoznaczne z 

podpisaniem oświadczenia o marszu na własną odpowiedzialność. 

7. Dopuszcza się do udziału osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. 

8. W przypadku rezygnacji z udziału, opłata startowa nie będzie zwracana.  

 

7. Współzawodnictwo 

Przemarsz rajdu prowadzony jest tempem REKREACYJNYM, dostosowany będzie do możliwości 

uczestników. 

 

8. Świadczenia 

 

• opiekę na trasie przez instruktorów Nordic Walking,  

• opiekę medyczną (meta), 

• pamiątkowy medal, 

• posiłek regeneracyjny, 

• udział w losowaniu nagród, 

 

9. Opłaty 

a. Udział w Festiwalu jest odpłatny. 

b. Opłata za udział osoby w Rajdzie wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) – 

opłata pobierana przy zapisach do 10 marca 2022 roku włącznie lub do wyczerpania 

limitu, 

c. Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów bankowych na konto 

organizatora. 

d. W przypadku rezygnacji z udziału, opłata startowa nie będzie zwracana.  

e. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w 

wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) 

uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on 

był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty. Opłata raz 

uiszczona nie podlega zwrotowi. Koszty uczestnictwa pokrywają osoby uczestniczące. 

Koszty organizacji pokrywają organizatorzy. 

f. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. 

http://www.akwenczerwonak.pl/


 

10. Postanowienia końcowe 

1. Rajd odbywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. 

3. Organizator nie zapewnia uczestnikom Rajdu ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,  odniesienia obrażeń, poniesienia 

śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w Festiwalu. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków leży w gestii uczestników. 

4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 

paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy 

medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące 

dopuszczenia lub kontynuowania marszu przez osobę podczas imprezy są ostateczne i 

nieodwołalne. 

6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Festiwalu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). 

7. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz 

dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i 

stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Festiwalu i dobrowolnie zdecydował się 

podjąć to ryzyko, startując w Festiwalu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

8. Uczestnik oświadcza iż posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w 

Festiwalu i podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w 

Festiwalu. 

9. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 

potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Festiwalu. 

10. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna oraz pod jego 

opieką do godzin zamknięcia wydarzenia określonym w pkt 11. 

11. Zgłoszenie się na Festiwal przez formularz zgłoszeniowy świadczy o akceptacji niniejszego 

regulaminu. 

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

13. Trasa wiedzie po terenach leśnych. Na tym odcinku tras należy stosować się do zasad 

ochrony przyrody oraz przepisów określonych w ustawie o lasach, a w szczególności: 

zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – 

wszystkie śmieci należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych). 

14. Rajd będzie rejestrowany przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w Rajdzie, 

mogą nie wyrazić zgody na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach 

filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora Festiwalu 



oraz oficjalnych partnerów imprezy, nie wyrazić zgody na otrzymywanie od organizatora 

informacji dotyczących organizowanych przez niego imprez, oraz informacji o partnerach 

Festiwalu zgłaszając ten fakt na starcie. W przypadku nie zgłoszenia zrzekają się wszelkich 

roszczeń w tym zakresie. Wyrażając zgodę otrzymujesz wszystkie pełne świadczenia oraz 

informacje bezpośrednio od organizatorów. 

15. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji 

Festiwalu i akcji z nim związanych na podstawie umowy powierzenia, zgodnie z art. 31 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., nr 101, 

poz. 926 ze zm.). Uczestnik Festiwalu oświadcza, że został poinformowany o 

przysługującym mu prawie dostępu i poprawiania treści jego danych osobowych oraz 

możliwości odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Uczestnik Festiwalu 

przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do uczestnictwa w Festiwalu. 

 

11.  Planowany orientacyjny Program Czerwonackiego Festiwalu Nordic Walking               

w dniu 3 kwietnia 2022 r. 

• 14:00 – wymarsz grupy na trasę 10 km, 

• 14:30 – wymarsz grupy na trasę 7 km, 

• 15:00 – wymarsz grupy dedykowanej seniorom na 4 km,   

• 15:00 – 17:00 – meta Czerwonackiego Festiwalu Nordic Walking 

• 16:30 – 17:00 – zakończenie imprezy. 

  

 Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w 

Czerwonaku, z siedzibą przy ul. Leśnej 6, 62-004 Czerwonak przekazuje informacje na temat 

przetwarzania danych osobowych uczestników Festwialu, jak również informuje o przysługujących 

uczestnikom Festwialu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w 

Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak (dalej: „AKWEN”), e-mail: 

p.stanczak@akwenczerwonak.pl    

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Izabela Maciejewska, adres e-mail: 

iod@akwenczerwonak.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Festiwalu 

- na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, ochrony przed potencjalnymi roszczeniami – na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zapewnienia komunikacji z Panią/ Panem -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, realizacji obowiązków prawno-podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

mailto:p.stanczak@akwenczerwonak.pl


statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, publikacji list startowych – na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a RODO, informowania o innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora – na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. W przypadku przetwarzania realizowanego na Podstawie Pani/ Pana zgody, 

dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane: dostawcom systemów i usług IT, z 

którymi współpracuje Administrator, zewnętrznym kancelariom prawnym, firmom świadczącym 

usługi doradcze oraz audytorskie, bankom, podmiotom wspierającym organizację wydarzenia, 

upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Urzędom 

Skarbowym, Sądom, Komornikom. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Festiwalu. 

Podanie danych w celu publikacji list startowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie 

skutkować brakiem publikacji danych na liście startowej. Podanie danych w celu otrzymywania 

informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Administratora jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie będzie skutkować brakiem otrzymywania tego typu informacji. 

7. Podane dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie będą profilowane.  

8. Osobom, które podały dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo 

sprzeciwu w zakresie wyznaczonym przepisami obowiązującego prawa. 

9. Ponadto, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze 

mnie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

KONTAKT DO ORGANIZATORA: 

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” 

ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak  

Arkadiusz Bednarek 

tel.: 61 646 01 49, 514 040 587,  

e-mail: a.bednarek@akwenczerwonak.pl   

Oficjalny serwis internetowy Festiwalu: www.akwenczerwonak.pl,  

Media Społecznościowe: www.facebook.com/akwenczerwonak 

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/189367383364238 


