Wulkany 2021 to rekreacyjne, grupowe przejście trasy 30 km Szlakiem
Wygasłych Wulkanów. Przejście nie ma charakteru rywalizacji i nie jest
prowadzony pomiar czasu. Grupę prowadzą wykwalifikowani instruktorzy
PSNW.
REGULAMIN wydarzenia WULKANY 2021
Kiedy? 19 czerwca 2021 (sobota)
O której godzinie jest start? O g. 9.00
O której godzinie przewidywana jest meta? ok. g. 19.00
Jak długa jest trasa (dystans do przejścia): ok. 30 km (+-3 km)
Gdzie? Złotoryja, woj. dolnośląskie
Miejsce startu/zbiórki: zespół boisk przy ul. Lubelskiej
Na miejscu dostępny jest bezpłatny parking na 20 samochodów, nie ma
rezerwacji miejsc parkingowych
Jaki jest cel wydarzenia?
- celem wydarzenia jest poprawa stanu zdrowia uczestników poprzez
aktywność fizyczną, integracja społeczna, nauka prawidłowej techniki
Nordic Walking, promocja regionu Dolnego Śląska - Krainy Wygasłych
Wulkanów i Stolicy Polskiego Złota - Złotoryi, promocja sportu
powszechnego-Nordic Walking
Jak się zapisać?
Udział w wydarzeniu jest płatny, obowiązuje limit uczestników: 100 lub
do dn. 18.06.21
Zapisy-tylko elektroniczne!
Link:
https://dostartu.pl/wulkany-2021v5846?fbclid=IwAR2ljcq4PXcNO_HgHnU5R6WMHdsikHcdr3RUpeAAKnmSD4NuVreH7ox9SJY

Co jest w pakiecie uczestnika?
- piękny, pamiątkowy, metalowy (średnica = 8 cm!) medal FINISHERA z
okolicznościową tasiemką z logo
- kubek z logo
- opieka instruktorów na całej trasie (wspólny marsz, tempo
dostosowane do grupy, konwersacyjne)-nauka techniki Nordic Walking
- możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijków (zamówienia
zapotrzebowania kijków: do dn. 17.06.21 tylko mailowo:
biuropsnw@gmail.com)

Opłata wpisowa=45 zł/osoba (udział mogą brać osoby 18+)
W tytule przelewu: "Imię, nazwisko+WULKANY 2021"
Dane do przelewu (przelew do dn. 17.06.21):
Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
ul. Boh. Monte Cassino 13
59 - 500 Złotoryja
woj. dolnośląskie
NUMER KONTA BANKOWEGO: 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313
Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu dobrowolnie, na własną
odpowiedzialność, jednocześnie akceptują niniejszy regulamin, wyrażają
zgodę na fotografowanie i filmowanie ich w celach promocyjnych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do
niniejszego regulaminu. Organizator nie ubezpiecza uczestników od
NNW. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
Zapraszamy.

