
Regulamin 

Nazwa: I Ogólnopolski Cykl Nocnych Zimowych Zdobyć 2014 

Pn. Noc – Zima – Góry 

Organizator Główny:  

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking  
ul. Boh. Monte Cassino 13, Złotoryja, tel. 668005085, www.psnw.pl 

1. CEL  

Celem cyklu jest popularyzacja polskich szczytów górskich oraz Nordic Walking jako prozdrowotnej 
aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, wśród ludzi w różnym wieku z różnych środowisk 
społecznych. 

2. MIEJSCE I TERMIN  

Według harmonogramu (ZAŁ. NR. 1) 

3. UCZESTNICTWO 

Udział w cyklu jest otwarty dla wszystkich. Charakter uczestnictwa: krajoznawczy. Charakterystyka 
cyklu: turystyka kwalifikowana, krótkoterminowa. Forma organizacji: turystyka niezorganizowana 
grupowa.  

Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia i noclegów dla uczestników cyklu. 

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma odpowiednią odznakę lub certyfikat za udział w cyklu 
oraz gadżety od sponsorów. 

4. BIURO ZAWODÓW 

Biuro cyklu i zapisy: biuro będzie czynne każdorazowo 30 min. przed każdym wyruszeniem na szczyt, 
w miejscu zbiórki uczestników. 

Data, miejsce, godzina zbiórek: będzie podawana na bieżąco w zakładce Noc-Zima-Góry na 
www.psnw.pl 

5. ZGŁOSZENIA, OPŁATA ZA UDZIAŁ 

Zapisy odbywają się od dnia 15.12.2013 do dnia 17.01.2014 poprzez zgłoszenie emailem (email: 
prezespsnw@gmail.com) lub 30 minut przed wyruszeniem, według harmonogramu (ZAŁ. NR 1). W 
zgłoszeniu mailowym należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kontakt, 
klub. 

Opłata za uczestnictwo w całym cyklu wynosi: 

- 50 zł – odpłatne przelewem do dnia 15.01.2014 

- 80 zł – odpłatne na miejscu w dniu 18.01.2014 

Jednorazowa opłata za uczestnictwo (w jednej, wybranej edycji z całego cyklu) wynosi 20 zł. 

mailto:prezespsnw@gmail.com�


Numer konta bankowego do wpłat opłaty startowej: 

BZ WBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313 

*W tytule: CYKL opłata startowa oraz imię i nazwisko uczestnika. 

6. USTALENIE WYNIKÓW 

Organizator w dniu 15.03.2014 ogłosi listę uczestników, którzy zdobyli poszczególne odznaki lub 
certyfikaty i opublikuje je na oficjalnej stronie www.psnw.pl 

7. RYZYKO UCZESTNICTWA 

Każdy uczestnik bierze udział w cyklu na własne ryzyko i odpowiedzialność, co poświadcza 
własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem do udziału w cyklu. Każdy 
uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji cyklu. 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów. Organizator posiada 
ubezpieczenie OC dotyczące imprez sportowych. 

 

 
Wszelkie zmiany oraz uzupełniające informacje dot. zawodów będą publikowane w 
postaci oficjalnych komunikatów na oficjalnej stronie www.psnw.pl – zakładka NOC-
ZIMA-GÓRY. 

 

 

 
Komitet Organizacyjny, 02.12.2013 
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