Regulamin „Aktywni z #naklove”

1. Organizator
Nakielski Sport Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 21, 89-100 Nakło nad Notecią

2. Cel
Promowanie aktywności jako zdrowego stylu życia oraz formy dbania o własne zdrowie.

3. Termin
3.1.Czas: 28.06.2021 r. – 31.08.2021 r.
3.2.Aktywność ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników na
dowolnej trasie i dowolnym miejscu.

4. Zasady :
4.1. Trasę należy zaplanować i pokonać tak, aby utworzyć na mapie rysunek bądź napis
kojarzący się z Nakłem nad Notecią.
4.2. Forma pokonania trasy jest dowolna.
4.3. Możliwe jest połączenie kilku map z trasą z kilku dni tworząc tym samym np. napis.

5. Warunki uczestnictwa
5.1.Nie obowiązuje limit uczestników.
5.2.Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką dorosłych.
5.3.Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych
w proponowanej aktywności i za ich bezpieczeństwo.

6. Pomiar trasy oraz potwierdzenie
6.1. Każdy uczestnik dokonuje zapisu trasy urządzeniem wyposażonym w GPS, może to
być również aplikacja mobilna w telefonie.
6.2.Swój wynik w postaci screena aplikacji (zrzutu ekranu) wraz z widoczną trasą, a także
wypełnionym

oświadczeniem

RODO

należy

wysłać

mailowo

na

adres:

weronika.marzynska@nakielskisport.pl do dnia 07.09.2021 r.
6.3.Grupa pokonująca razem trasę może podesłać jedno potwierdzenie. W takim przypadku
każdy z uczestników wypełnia osobne oświadczenie RODO.
6.4.Każdy uczestnik może otrzymać jeden medal za udział w aktywności.

6.5.Wręczenie okolicznościowych medali odbędzie się do dnia 30 września 2021 r.
osobiście w siedzibie spółki Nakielski Sport Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 21,
89-100 Nakło nad Notecią.

7. Klasyfikacja i nagrody
Ze względu na formułę aktywności nie będzie prowadzona rywalizacja oraz
klasyfikacja.
Organizator zapewnia nagrody w postaci okolicznościowego medalu.

8. Postanowienia końcowe
8.1.Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział
w aktywności.
8.2.Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
8.3.Pamiętaj, że te wirtualne zawody to przede wszystkim dobra zabawa, gdybyś
w jakimkolwiek momencie pokonywania dystansu poczuł się źle, zrezygnuj z dalszej
aktywności.
8.4.„Aktywni z #naklove” odbywa się w wyjątkowych okolicznościach. W trakcie
pandemii koronawirusa zaleca się dostosowanie do obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa.

