
VI KALISKI
MARSZ  NORDIC WALKING  „ NIEPODLEGŁA”

I     Cel imprezy

 uczczenie 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
 promowanie postaw obywatelskich
 popularyzacja nordic walking  wśród  mieszkańców Kalisza
 integracja osób uprawiających tę  formę aktywności ruchowej

      II.      Organizator

 Stowarzyszenie STACJA INSPIRACJA, Grażyna Adamin

III. Termin, miejsce i trasa

 09 listopada 2019 r.  / sobota , godz. 11:11 / - Starostwo Powiatowe , Pl. Św. Józefa
                                                                   

 Trasa : Starostwo Powiatowe - Park Miejski – ul. Sportowa – Wał Jagielloński – ul. Próżna – 
ul. Ciesielska – ul. Pontonowa – Wał Matejki – Park Miejski – ul. Kazimierzowska – Al. 
Wolności  -  / ok 6,0 km / 

 

                               IV.      Uczestnictwo

 W marszu mogą uczestniczyć:
a) osoby pełnoletnie,
b) osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna,
c) osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich.

 Każdy uczestnik zobowiązany jest przed marszem do zapoznania się z regulaminem i podpisania 
stosownego oświadczenia, w którym przyjmuje do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem 
fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji i  wypadków.

 Uczestnicy biorą udział w marszu wyłącznie  na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we 
własnym zakresie.

 Organizator nie ubezpiecza uczestników na czas trwania imprezy i nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki mające miejsce na trasie.

 Uczestników marszu obowiązuje na trasie koleżeńska atmosfera.
 Marsz ma charakter imprezy rekreacyjnej, w związku z czym pomiar czasu nie będzie prowadzony.
  Uczestnicy marszu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie marszu.
  Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  Mile widziane  emblematy narodowe.

 V.      Zgłoszenia :  do  dnia 4 listopada 2019 r. przyjmuje:

Grażyna Adamin  tel. 502 441 581 , e-mail; grazka53@wp.pl
Ewa Makowska    tel. 796 405 157,  e-mail: ewam74@o2.pl

                           

      VI.   Program czasowy
        

1.  godz. 11:00 – zbiórka uczestników marszu  / Starostwo Powiatowe – Pl. Św. Józefa/
2. 11:11 –   wyjście na trasę 
3. 12:45 –   zakończenie imprezy

                                                                    DO MIŁEGO ZOBACZENIA !!!

mailto:grazka53@wp.pl

