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Regulamin uczestnictwa 
w 5. Ogólnopolskim cyklu  

pn. Noc – Zima – Góry 2018   

Niniejszy regulamin (zwanych dalej regulaminem) określa warunki i zasady 
naboru, organizacji oraz uczestnictwa w 5. Ogólnopolskim cyklu pn. Noc – Zima – Góry 
2017 (zwanym dalej cyklem), których organizatorem jest Stowarzyszenie Noc – 
Zima – Góry (zwane dalej: organizatorem), ul. Boh. Monte Cassino 13, 59-
500 Złotoryja, email: noczimagory@gmail.com lub tel. 668 005 085. 

I. Założenia ogólne. Hasło przewodnie. 

1. Cykl to 5 spotkań, które mają cel krajoznawczy i poznawczy (m.in. zakres 
bezpieczeństwa w górach, turystyka aktywna z kijami do nordic walking) oraz 
integracyjny. Cykl obejmuje udział uczestników w 5 „spotkaniach turystycznych” w 
polskich górach i skalnych regionach, według określonego harmonogramu cyklu – 
znajdującego się w osobnej zakładce na oficjalnej stronie www.noczimagory.pl - który 
określa dokładne terminy i miejsca spotkań. Za każdy udział w spotkaniu uczestnik 
otrzymuje punkty, które zostają następnie sumowane przez organizatora. Za 
odpowiednią ilość punktów uczestnicy otrzymują odpowiednie wyróżnienia i nagrody 
podczas Finału cyklu. Punktację przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Organizator w ramach cyklu spotkań rekomenduje trasy przejść/rajdów 
uczestników. Uczestnicy przejść/rajdów powinni zachować szczególną ostrożność i 
poruszać się zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo o ruchu drogowym". 
Rekomendowane trasy przejść/rajdów przebiegać będą: szlakami turystycznymi, 
drogami publicznymi (asfalt, szuter, drogi gruntowe), ścieżkami leśnymi i bezdrożami. 
Uczestnicy indywidualnie decydują o wyborze trasy oraz poruszają się indywidualnie po 
wyznaczonych trasach. 

3. Organizator cyklu poleca uczestnikom posiadanie odpowiedniego obuwia i ubioru 
technicznego dostosowanego do warunków terenowych i pogodowych oraz elementów 
odblaskowych, naładowanego i sprawnego (włączonego!) telefonu komórkowego. 

4. Przed każdym spotkaniem odbędzie się odprawa techniczna: weryfikacja uczestników 
na podstawie listy zgłoszeń, sprawdzenie gotowości uczestników do spotkania. 

5. Podczas spotkania obowiązuje uczestników bezwzględny zakaz spożywania alkoholu 
oraz innych używek.  

6. Uczestników Biwaku Zimowego obowiązuje odrębny Regulamin, który dotyczy 3. 
Biwaku Zimowego Noc-Zima-Góry 2017, a zarazem trzeciego spotkania w górach  – 3 
skalne szczyty w Rudawach Janowickich. 

7. Hasłem przewodnim cyklu pn. Noc-Zima-Góry 2018 jest SKAŁA. 
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II. Zasady naboru i uczestnictwa, opłata za udział. 

1. Osoby biorące udział w spotkaniach w ramach niniejszego cyklu oświadczają, 
że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i 
uczestniczą w spotkaniach na własną odpowiedzialność. Wszyscy uczestnicy 
cyklu wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie ich w celach promocyjnych 
cyklu oraz przetwarzanie ich danych osobowych wraz z publikacją na oficjalnej 
stronie organizatora oraz w mediach. 

2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów 
zdrowotnych – należy poinformować o tym osoby prowadzące spotkanie. 

3. Nabór uczestników odbywa się poprzez (poszczególne kroki): 

a) wypełnienie ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA 
UCZESTNIKA (ZAKŁADKA: ZAPISZ SIĘ) 
 
b) opłata za uczestnictwo w spotkaniu w wysokości: 
 
15 zł / udział 1 osoby w 1 spotkaniu.  
 
Uwaga! Wyjątek stanowi spotkanie nr 3 – gdzie udział w jest równoznaczny i 
połączony z udziałem w 3. Biwaku Zimowym Noc – Zima – Góry 2018 – 
wysokość wpisowego to 200 zł (miejsce w obiekcie) lub 100 zł (miejsce na 
polu namiotowym). Specyfikację udziału wraz z programem i zapisami dot 3. 
Biwaku Zimowego Noc – Zima – Góry 2018  określa odrębny Regulamin 
zamieszczony w zakładce Biwak Zimowy. 
 
Zgłoszenie do udziału w cyklu nie zawiera rezerwacji i kosztów noclegów, 
wyżywienia oraz dojazdu Uczestnika. 
 
Uwaga! KAŻDY UCZESTNIK PRZED WZIĘCIEM UDZIAŁU W CYKLU 
WYPEŁNIA DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA (ZAŁ. 2) I PRZEKAZUJE 
PODPISANĄ DO ORGANIZATORA NA ODPRAWIE PRZED STARTEM 
(JEDNORAZOWO). 
 
OPŁATA ZA UDZIAŁ ZAWIERA: 
 
*koordynacja cyklu spotkań przez Organizatora 
*wyznaczenie rekomendowanych tras i miejsc noclegowych 
*odznaki/chusty/niespodzianki/certyfikaty podczas Finału cyklu dla 
uczestników wg prowadzonej punktacji; wyniki na oficjalnej stronie Organizatora 
*udział w poszczególnych prelekcjach i wydarzeniach wg harmonogramu w 
ramach cyklu (każdorazowo po dotarciu Uczestników do rekomendowanego 
miejsca noclegowego przewidziane jest spotkanie z uczestnikami wraz z 
rekomendacją przez organizatora atrakcji dodatkowych w dzień następny…) 
*identyfikator uczestnictwa w cyklu w formie karty plastikowej na smyczy 
promocyjnej (jeden identyfikator dla jednego Uczestnika na cały cykl), 
Uczestnicy powinni posiadać identyfikatory podczas spotkań. 
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Uwaga! Uczestnik każdorazowo pokrywa sam/indywidualnie koszty: dojazdu, 
wyżywienia, noclegów podczas przejścia/rajdu, wejścia na teren Parku 
Narodowego, ubezpieczenia NNW oraz wszelkich dodatkowych atrakcji 
podczas poszczególnych przejść/rajdów. 
 
Opłatę za udział w cyklu spotkań należy dokonać na konto:  
 
Stowarzyszenie Noc-Zima-Góry, ul. Boh. Monte Cassino 13,  
59-500 Złotoryja 
 
Konto bankowe: BZ WBK 40 1090 2095 0000 0001 3199 2550 
 
/ w tytule wpisując: Noc-Zima-Góry 2018 oraz imię i nazwisko Uczestnika. /  

III. Indywidualna rezerwacja rekomendowanych noclegów  

*NOCLEG KAŻDY UCZESTNIK REZERWUJE INDYWIDUALNIE I NA       

WŁASNY KOSZT. 

Z uwagi na sezon zimowy w górach tylko do dnia 30.11.2017 r.  uczestnicy 
cyklu mogą dokonywać rezerwacji miejsc w podanych w harmonogramie, 
rekomendowanych i sprawdzonych przez Organizatora miejscach noclegowych / 
schroniskach / pensjonatach / obiektach, itp. podając przy rezerwacji hasło NOC 
ZIMA GÓRY. Po tym terminie Organizator nie zapewnia tzw. “specjalnej puli 
rekomendowanych miejsc noclegowych dla Uczestników cyklu”). Lista 
rekomendowanych noclegów wraz z kontaktem do rejestracji podana została w 
HARMONOGRAMIE cyklu NZG2018 (zakładka HARMONOGRAM). 

Wyjątkowo: rezerwacja miejsc noclegowych na FINAŁ cyklu możliwa jest do 
dnia 15.12.2017.  
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ZAŁ. NR 1. 

Punktacja Noc – Zima – Góry 2018 

 
700 punktów – złota odznaka Nocnego Zimowego Zdobywcy + chusta z logo, 
niespodzianki + certyfikat uczestnictwa 
 
od 400 – 699 punktów – srebrna odznaka Nocnego Zimowego Zdobywcy + 
certyfikat uczestnictwa 
 
od 1 do 399 punktów – brązowa odznaka Nocnego Zimowego Zdobywcy + 
certyfikat uczestnictwa 
 
ODZNAKI I CERTYFIKATY UCZESTNICTWA ZOSTANĄ WRĘCZONE PODCZAS 
FINAŁU NZG 2018. 
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ZAŁ. NR 2. 

DEKLARACJA UCZESTNIKA UDZIAŁU W CYKLU NOC – ZIMA – GÓRY 2018 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ W CYKLU NOC – ZIMA – GÓRY 2018 I BIORĘ 
UDZIAŁ W CYKLU NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WYRAŻAM ZGODĘ NA 
FOTOGRAFOWANIE MNIE I FILMOWANIE W CELACH PROMOCYJNYCH 
PRZEZ ORGANIZATORA CYKLU ORAZ NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ 
MOICH DANYCH OSOBOWYCH W FORMIE LISTY STARTOWEJ I WYNIKÓW 
CYKLU W INTERNECIE I W MEDIACH. 
 

DATA, CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA: ……………………………................ 

IMIĘ, NAZWISKO 
(wypełnij czytelnie!) 

 
 
………………………………………………………....... 
 

EMAIL ADRES 
 

 

TELEFON 
KONTAKTOWY 

 

 

 
ADRES 

ZAMIESZKANIA 
 

 

W RAZIE WYPADKU 
PROSZĘ 

POWIADOMIĆ 
(TEL.) 

 


