
 

I NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARSZ NORDIC WALKING 

 

REGULAMIN 

Cel i charakter imprezy: 

 

 Uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 Propagowanie postaw i zachowań patriotycznych. 

 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Kutna, 

w  tym integracja lokalnego środowiska sympatyków Nordic Walking. 
 

Organizator: 

 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie. 

 

Partnerzy: 

 

 Muzeum Regionalne w Kutnie. 

 Miasto Kutno. 

 Europejskie Centrum Małej Ligi Baseballowej. 

 Fitness Kutno. 

  

Termin i miejsce; 

 

 Marsz odbędzie się 11 listopada 2021 r.. 

 Start – plac marsz. Józefa Piłsudskiego w Kutnie. 

 Meta – Europejskie Centrum Małej Ligi Baseballowej. 

 

Program imprezy: 

 

 13:00 - zbiórka. 

 Rozgrzewka oraz start - po zakończeniu uroczystości na placu marsz. Józefa 

Piłsudskiego w Kutnie. 

 Przemarsz przez miasto. 

 Poczęstunek – grill. 

 

Dystans: 

 

 Dystans marszu ok 3 km. 

 Limit czasu na pokonanie dystansu jest dowolny. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjht4fqvd3zAhXrsYsKHXzpDZsQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Felektronicznezapisy.pl%2Fevent%2F5136.html&usg=AOvVaw0N3mNHjX0hurF7buQejofE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjht4fqvd3zAhXrsYsKHXzpDZsQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Felektronicznezapisy.pl%2Fevent%2F5136.html&usg=AOvVaw0N3mNHjX0hurF7buQejofE


Trasa: 

 

 START –  pl. marsz. Józefa Piłsudskiego – ul. Królewska – pl. Wolności  

– ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (przejście dla pieszych) – al. Jana Pawła II  

– ul. Oporowska (przejście dla pieszych) – ul. Tadeusza Kościuszki (przejścia dla 

pieszych przy ul. Stanisława Staszica, Olimpijskiej i Szpitalnej) – al. Małej Ligi 

(przez bramę) – META Europejskie Centrum Małej Ligi Baseballowej. 

 Trasa marszu prowadzi chodnikami miasta. 

 Marsz odbywa się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym z zachowaniem zasad 

ruchu drogowego. (Dotyczy szczególnie sygnalizacji świetlnej na przejściach dla 

pieszych.) 

  

Warunki uczestnictwa w Marszu: 

 

 W marszu mogą wziąć udział wszyscy chętni, posiadający odpowiednie warunki 

zdrowotne do pokonania danego dystansu.  

 Uczestnicy powinni posiadać własne kijki do Nordic Walking oraz strój sportowy 

przystosowany do panujących warunków atmosferycznych. 

 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

 Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi 

niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku na następujących polach eksploatacji:  

a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz 

rozpowszechnianie w dowolnej formie. 

b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii,  

na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub 

oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie. 

c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.  

d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku. 

e) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach.  

g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

h) Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów 

(link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku 

uczestnika).  

 W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

 Pytania dotyczące regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo  

na adres info@mosir.kutno.pl 

mailto:info@mosir.kutno.pl

