
REGISTRACE A STARTOVNÉ / OPŁATA REJESTRACYJNA I WSTĘPNA 

česky nahoře a polsky dole / Na górze czeski, na dole polski 

 

1. Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře 
na internetových stránkách pořadatele a/nebo v místě určeném pořadatelem. 
 

2. Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání 
startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď převodem nebo hotově. 

 
3. Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Startovné musí být uhrazeno do 5 dnů 

od registrace. Pokud pořadatel neobdrží startovné bude přihláška stornována. 
 

4. Platba startovného převodem je možná pouze do data uvedeného v propozicích 
jednotlivých závodů na internetových stránkách pořadatele. Pozdější úhrada je možná 
pouze hotově v den konání akce na místě určeném pořadatelem pro prezenci. 

 
5. Startovné je nevratné. 

 
6. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl 

na straně pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací. 
 

7. Cena startovného je uvedena v propozicích jednotlivých závodů na internetových 
stránkách pořadatele. 

 
8. Bankovní spojení pro úhradu startovného: 2900830412/2010 (Fio banka, a.s.), způsob 

identifikace plátce je specifikovaný v propozicích jednotlivých závodů na internetových 
stránkách pořadatele. 
Pro zahraniční platby 

               IBAN: CZ31 2010 0000 0029 0083 0412 

               BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX 

9. Počet účastníků je omezen a je uvedený v propozicích jednotlivých závodů 
na internetových stránkách pořadatele. 
 

 
STARTOVNÉ ZAHRNUJE 

● Startovní číslo 

● Měření času pomocí čipu 

● Účastnickou medaili 
● šatna, úschovna 

● zdravotní službu 

● občerstvení na trati i v cíli 
● odměny závodníků za umístění 

 
 
 
 
 
 
 



ZÁVOD 

1. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla 
tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. 

2. Každý účastník závodu musí dodržovat pravidla fair-play. 
3. Věk účastníků není omezen spodní ani horní hranicí. 
4. Závod je otevřený zdravotně způsobilým jedincům. 
5. Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE se souhlasem zákonného 

zástupce (písemný souhlas s účastí v závodě od svého zákonného zástupce musí mít 
účastník s sebou při prezenci). 

6. Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně. 
7. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a riziko. 
8. Každý účastník prohlašuje, že je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn. 
9. Každý účastník odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost. 
10. Účastníci se řídí pokyny pořadatele a pořadatelské služby. 
11. Každý účastník závodu je povinen dodržet trasu závodu. 
12. Každý účastník musí mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, 

pevně a viditelně). 
13. Startovní číslo nesmí být při startu ani při doběhu v cíli překryto. 
14. Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejména škody na zdraví a majetku) 

vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem nebo jeho sledováním. 
15. Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze na daném místě a v čase určeném 

pořadatelem v propozicích závodu. 
16. Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat. 
17. Účastník závodu se musí v místě prezentace prokázat občanským průkazem nebo pasem. 
18. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu, porušení vede k diskvalifikaci. 
19. Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci. 
20. Závodníci jsou po přihlášení do závodu automaticky zařazeni do dané věkové kategorie dle 

data narození. 
21. Je zakázáno si jakkoliv zkracovat závodní trať, porušení vede k diskvalifikaci. 
22. Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekové hole, jízdní kola 

či jiné jízdní prostředky, běžet se psem a dětským kočárkem. 
23. Každý účastník bere na vědomí, že se závod koná na pozemní komunikaci a je povinen 

dodržovat pravidla silničního provozu. 
24. Závodníci s pomalejším tempem než je průměrné tempo závodu, časový limit 3 hod. 

mohou být pořadatelem vpuštěni na trať před oficiálním startem závodu, ale musí se 
pohybovat v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. 

25. Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu a v cíli. 
26. Závody se konají na určených tratích dle propozic k jednotlivým závodům. 
27. Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí. 
28. Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat propozice a pravidla, které pořadatel 

zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.nordicwalking-olomouc.cz 
29. Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv 

způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z 
budoucích akcí tohoto závodu. 

30. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a 
podmínkách bez předchozího oznámení. 

31. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních 
podmínek (vedra, zima, bouřky, epidemie apod.) je  pořadatel oprávněn odsunout start 
závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě 
nevrací. 

 
 
 

http://www.nordicwalking-olomouc.cz/


REGISTRACE A STARTOVNÉ / OPŁATA REJESTRACYJNA I WSTĘPNA 

 

1. Rejestracja jest możliwa tylko poprzez formularz rejestracyjny online na stronie 

organizatora lub na miejscu w Biurze Zawodów. 

 

2. Rejestracja jest ważna tylko po opłaceniu wpisowego. Płatność oznacza zaksięgowanie 

wpisowego w całości na koncie organizatora przelewem lub gotówką. 

 

3. Zgłoszenie jest nieważne bez uiszczenia wpisowego. Opłatę startową należy uiścić w ciągu 

5 dni od rejestracji. Jeżeli organizator nie otrzyma wpisowego, zgłoszenie zostanie 

anulowane. 

 

4. Dokonanie opłaty startowej przelewem jest możliwe tylko do dnia określonego w 

regulaminie zawodów na stronie internetowej organizatora. Późniejsza płatność jest możliwa 

tylko gotówką w dniu imprezy w Biurze Zawodów. 

 

 

5. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

6. Jeżeli bieg nie będzie mógł odbyć się z  powodu siły wyższej lub przyczyn niezależnych od 

organizatora (np. klęska żywiołowa, epidemia), wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

7. Kwota opłaty startowej podana jest w regulaminie zawodów na stronie internetowej 

organizatora. 

 

8. Dane bankowe do wpłaty wpisowego: 2900830412/2010 (Fio banka, a.s.), sposób 

identyfikacji wpłacającego określony jest w poszczególnych pozycjach w regulaminie 

zawodów na stronie organizatora. 

W przypadku płatności zagranicznych 

               IBAN: CZ31 2010 0000 0029 0083 0412 

               BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX 

9. Liczba startujących jest ograniczona i podana jest w regulaminie zawodów na stronie 

organizatora. 

 

 

FUNKCJE STARTOWE W ZESTAWIE 



• Numer startowy 

• Chip do pomiaru czasu 

• Medal pamiątkowy 

• szatnia, depozyt 

• służba zdrowia 

• poczęstunek na trasie zawodów oraz na mecie 

• nagrody dla zawodników sklasyfikowanych na miejscach I - III. 

 

WYŚCIGI 

1. Przesyłając formularz online, każdy uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem 

zawodów i go akceptuje. 

2. Każdy uczestnik musi przestrzegać zasad fair play. 

3. Wiek uczestników nie jest ograniczony dolną ani górną granicą. 

4. Bieg jest otwarty dla osób niepełnosprawnych. 

5. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą brać udział w biegu WYŁĄCZNIE za 

zgodą rodzica lub prawnego opiekuna  (pisemna zgoda rodzica, opiekuna). 

6. Każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w biegu dobrowolnie. 

7. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

8. Każdy uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach 

sportowych  i jest ubezpieczony na czas zawodów. 

9. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją sprawność fizyczną. 

10. Uczestnicy postępują zgodnie z instrukcjami organizatora i obsługą zawodów. 

11. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do podążania trasą zawodów. 

12. Każdy uczestnik musi mieć przypięty numer startowy w widocznym miejscu (na klatce 

piersiowej). 

13. Numer startowy nie może być zasłonięty. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie rekompensuje szkód (w szczególności 

szkód na zdrowiu i mieniu) poniesionych przez uczestników w związku z udziałem w 

zawodach. 

15. Pakiet startowy można odebrać tylko w określonym miejscu i czasie określonym przez 

organizatora w propozycjach biegu. 

16. Pakiety startowe nie odebrane w Biurze Zawodów nie będą wydawane ani wysyłane w 

późniejszym terminie. 

17. Odbierając pakiet startowy, zawodnik musi posiadać przy sobie dowód tożsamości 

(dowód osobisty lub paszport) 



18. Nie ma możliwości przepisania swojego numeru startowego na inną osobę. 

19. W wyścigach mogą brać udział tylko prawidłowo zarejestrowani zawodnicy. 

20. Zawodnicy są automatycznie przypisywani do danej kategorii wiekowej według daty 

urodzenia po zgłoszeniu do biegu. 

21. Skracania trasy zawodów w jakikolwiek sposób, będzie karane dyskwalifikacją zawodnika. 

22. Bezwzględnie zabrania się używania rolek, kijków trekkingowych, rowerów lub innych 

środków transportu, biegania z psem i wózkiem na całej długości trasy. 

23. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyścig odbywa się na drodze i jest 

zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

24. Zawodnicy o tempie wolniejszym niż średnie tempo wyścigu, limit czasu 3 godzin może 

zostać dopuszczony przez organizatora na tor przed oficjalnym startem wyścigu, ale muszą 

poruszać się zgodnie z ustawą o ruchu drogowym. 

25. Poczęstunek dla zawodników będzie podawany podczas biegu oraz na mecie. 

26. Wyścigi odbywają się na wyznaczonych trasach. 

27. Czas jest mierzony od momentu startu. Kolejność ustalana jest według tego czasu. 

28. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu i zasad, 

które organizator opublikuje przed zawodami na swojej stronie internetowej 

www.nordicwalking-olomouc.cz 

29. Uczestnik potwierdza, że będzie przestrzegał regulamin zawodów. Jeśli w jakikolwiek 

sposób naruszy te zasady, może to skutkować dyskwalifikacją lub późniejszym wykluczeniem 

uczestnika z przyszłych imprez tego wyścigu. 

30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, propozycji, niniejszego 

regulaminu bez uprzedzenia. 

31. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Tylko w przypadku warunków 

ekstremalnych (gorąco, zimno, burze, epidemie itp.) organizator ma prawo przesunąć start 

wyścigu lub odwołać wyścig w zależności od aktualnej sytuacji. W takim przypadku wpisowe 

nie jest zwracane uczestnikom. 

 

 

 


