
 

REGUAMIN  

VI WIOSENNEGO MARSZU NORDIC WALKING  

„MARZANNA 2020” 

I. CEL MARSZU: 

➢ Propagowanie turystyki pieszej i aktywnego spędzania wolnego czasu 

➢ Promocja Gminy Bojanowo 

 

II. ORGANIZATORZY: 

➢ „Bojanowskie Kijki Szczęścia” sekcja NW przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Bojanowie 

➢  Krok za Krokiem sekcja NW – Gminnym Centrum Kultury w Poniecu 

➢  Sołectwo Tarchalin 
 
III. TERMIN I MIEJSCE:       22 marca 2020 r. (niedziela) 
Star marszu : godzina11:00. Przewidywany powrót na metę ostatnich zawodników – godz. 
13:00 
Miejsce imprezy: boisko w Tarchalinie przy wigwamie Józefówka 
 
IV. PROGRAM i ORGANIZACJA: 
Miejsce imprezy, start i meta na boisku przy wigwamie Józefówka w Tarchalinie. 
 

1. od godz. 10:00 do 10:50 zapisy i odbiór pakietu startowego 
2. Star marszu godz. 11:00. 
3. Trasa marszu – ok. 7,5 km.: 

➢ Start na ścieżce pieszo-rowerowej przy  Wigwamie Józefówka, dalej marsz tą 
ścieżką  do skrzyżowania przy Cmentarzu. 

➢ Skręt w lewo i na ul. Ks. Pilawskiego przejście przez pasy na chodnik po prawej 
stronie jezdni, dalej marsz do skrzyżowania z ulicą Piaskową. 

➢ Przejście na lewą stronę ulicy i kontynuacja marszu chodnikiem po lewej stronie 
drogi 

➢ Skręt w lewo na ul. Leśną, która przechodzi w drogę gruntową Gołaszyn - marsz 
prawą stroną drogi (brak chodnika) do drogi polnej. 

➢ Skręt w prawo w kompleks leśny Zielony Ogród (pętla) 

➢ Powrót tą samą trasą do Tarchalina 

➢ Przyjście na metę ostatnich zawodników – do godz. 13:00 
4. Trasa będzie oznakowana  i zabezpieczona. 
5. Na zakończenie imprezy na boisku w Tarchalinie ciepły posiłek, konkursy i zabawy – 

zakończenie całej imprezy zaplanowano na godz. 15:00 
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Udział w marszu jest dobrowolny 
2. Dzieci do lat 14 muszą być pod opieką osób dorosłych 
3. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy dokonują we własnym 

zakresie. 



 
VI. ZASADY ZACHOWANIA 
1. Uczestnicy poruszają się prawidłową techniką nordic walking z kijami do Nordic Walking 

w tempie dla siebie wygodnym.   
2. Marsz ma charakter rekreacyjny, chociaż mała rywalizacja też mile widziana.  
3. Trasa marszu przebiegać będzie drogami publicznymi oraz leśnymi ścieżkami.  
4. Na chodnikach należy trzymać się jego pasa i nie schodzić na jezdnię. Na drogach bez 

chodnika liczba osób idących obok siebie w kolumnie nie może przekroczyć 4. Jeżeli 

długość kolumny przekroczy 50 m, wtedy wyznaczone osoby odpowiedzialne będą za 

zapewnienie min. 100 m odległości między kolejnymi kolumnami.  

5. Na trasie zabrania się:  

➢ Zbaczania z wyznaczonej trasy marszu bez zgody organizatora 

➢ Spożywania alkoholu i innych środków odurzających 

➢ Zaśmiecania trasy i miejsc przyległych 

➢ Niszczenia i zaśmiecania lasu 

➢ Głośnego i niestosowne zachowywania się, mogącego w sposób rażący naruszać 

spokój osobom postronnym 

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizatorzy marszu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w 

czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich 

2. Udział w marszu jest dobrowolny i każdy uczestnik staruje na własną odpowiedzialność 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Marsz odbędzie się bez względu na pogodę 

2. Uczestnictwo w marszu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

publikację swojego wizerunku w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczonych w 

mediach i w prasie. 


