
REGULAMIN 

„Walkathon NEUCA dla Zdrowia!” – 2022 

 

Wydarzenie składa się z dwóch mniejszych elementów Marszu dla Zdrowia oraz Niebieskiego Miasteczka 

Zdrowia 

 

1. CELE 

1. Popularyzacja profilaktyki zdrowotnej, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród 

mieszkańców Polski. 

2. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów oraz 

osób pełnosprawnych i  

 

2. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Wydarzenia „Walkathon NEUCA dla Zdrowia!” jest Fundacja NEUCA dla 

Zdrowia z siedzibą w Toruniu, ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez 

Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000474181 NIP: 9562304247, w dalszej części Regulaminu zwana 

„Organizatorem”. 

2. Patronem Honorowym Wydarzenia jest Prezydent Miasta Torunia, Marszałek woj. kujawsko-

pomorskiego. 

3. TERMIN, TRASA, DYSTANS, CZAS TRWANIA MARSZU DLA ZDROWIA 

1. Marsz odbędzie się 10 września 2022 r. (sobota), początek marszu to godz. 12.00. 

2. Start i meta marszu zlokalizowane są w Toruniu na Błoniach Nadwiślańskich. 

3. Długość trasy marszu wynosi około 6500 metrów. 

4. Marsz odbywa się w godz.  12.00-14.00. 

5. Marsz odbywa się przy ograniczonym ruchu drogowym. 

6. Uczestnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą marszu w określonych wyżej godzinach 

zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego. Uczestnik ponosi pełną 

odpowiedzialność za własne działania i zobowiązuje się do zachowania stosownego do 

przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

7. Na trasie marszu nie jest prowadzona klasyfikacja, czyli pomiar czasu i dystansu przebytego 

przez uczestników marszu w celu ich porównania. 

8.  Uczestnicy mogą pokonać dowolny odcinek trasy marszu dla zdrowia, na dowolnej 

przestrzeni oznaczonej jako teren trasy marszu i zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministra 

Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi pandemii COVID-19. 

9. Na trasę marszu można wejść ze zwierzęciem, np. psem, ale zwierzę musi być na smyczy/w 

wózku/przypięte i z kagańcem. Uczestnik ponosi całą odpowiedzialność za pupila i 

konsekwencje jego zachowania, w tym finansowe. 

 

4. PUNKTY NAWADNIANIA PODCZAS MARSZU DLA ZDROWIA 



1. Na trasie marszu przewidziane są punkty nawadniania w odległościach nie większych niż 3 

km od siebie. Punktami nawadniania nazwane są dystrybutory wody pitnej, ogólnodostępne 

dla uczestników marszu dla zdrowia. 

5. ZASADY UCZESTNICTWA W MARSZU DLA ZDROWIA 

1. W marszu mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu marszu ukończyły 18 lat oraz 

osoby w wieku od 13 lat do 18 lat, które dostarczą wypełnione oświadczenie przez 

rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 1 do tego regulaminu). 

2. Warunkiem uczestnictwa w marszu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe 

wypełnienie i przekazanie do Organizatora marszu Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie 

prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej 

na stronie www.neucadlazdrowia.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia 

każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został 

wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec 

którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku 

aktywacyjnego, który zostanie wysłany po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego w 

pierwszym mailu zwrotnym na podany w trakcie rejestracji adres oraz potwierdzeniu adresu 

email (podanego w Formularzu Rejestracyjnym). 

3. W celu zapewnienia kompletnej i wiarygodnej listy startowej marszu Uczestnicy muszą zostać 

zweryfikowani w namiocie Organizatora marszu zlokalizowanym na Nadwiślańskich Błoniach 

w Toruniu w dniu 10 września 2022 r. w godzinach 09:00-11:30. 

4. Podczas weryfikacji Uczestnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość dla 

sprawdzenia prawdziwości danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym. 

5. Podczas marszu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do 

koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego 

modyfikacja jest zabroniona. Nie można używać własnych numerów startowych. 

6. Uczestnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, 

aby przypadkowo nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem osoby współćwiczącej. 

7. Organizator utrwala przebieg wydarzenia dla celów promocji/reklamy wydarzenia oraz 

Organizatora wydarzenia. Wizerunek osób biorących udział w wydarzeniu może zostać 

utrwalony, a następnie rozpowszechniany do ww. celów, na co Uczestnik wyraża zgodę z 

momentem wejścia na teren wydarzenia. 

8. Zabrania się wnoszenia na trasę marszu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla 

innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji 

oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i 

posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie marszu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w marszu osób, u 

których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. 

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z trasy Uczestnika, co do którego 

stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w marszu. Uczestnik 

zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do 

uczestnictwa w marszu. 

9. Decyzje personelu medycznego dotyczące kontynuowania marszu podczas imprezy są 

ostateczne i nieodwołalne. 

 

6. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W MARSZU DLA ZDROWIA 



1. Aby zgłosić swój udział w marszu należy: 

a) uzupełnić Formularz Rejestracyjny, dostępny na stronie internetowej: 

www.neucadlazdrowia.pl, 

b) zaakceptować niniejszy regulamin,  

c) potwierdzić podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej w 

odpowiedzi na e-mail wygenerowany przez system rejestracyjny. Na potwierdzenie 

swojego udziału w marszu każdy z Uczestników ma 12 godzin. 

2. Potwierdzenie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z dokończeniem procesu 

rejestracji. 

3. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane w terminie 19.08.2022 od godziny 10.00 do 

07.09.2022 do godziny 18.00. 

4. Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji internetowej będą mogli odebrać swój Pakiet 

Startowy tylko w dniu marszu w godz. 09.00-11.30. 

5. Osoby, które dokonały rejestracji internetowej, w celu odbioru Pakietu Startowego muszą 

posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji 

internetowej. 

6. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z 

nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego. 

 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA W NIEBIESKIM MIASTECZKU ZDROWIA 

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest przybycie na teren Wydarzenia (Błonie Nadwiślańskie w 

Toruniu) w dniu 10 września 2022r. 

2. Aby skorzystać z bezpłatnych badań, każdy Uczestnik powinien udać się do punku rejestracji 

w dniu 10 września 2022 w godz. 9:00 – 17:45 na teren wydarzenia i zarejestrować się na 

wybrane badanie.   

3. Po rejestracji Uczestnik otrzyma opaskę ze wskazaną godziną swojego badania, którą 

zobowiązany jest pokazać przed badaniem osobie wykonującej badanie.  

4. Na każde badanie należy udać się punktualnie, w celu uniknięcia tworzenia się kolejek przed 

stanowiskami badań.  

5. W związku z pandemią COVID-19 Uczestnicy zobowiązani są stosować się do aktualnych 

zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  

6. Zabrania się wnoszenia na teren Niebieskiego Miasteczka Zdrowia przedmiotów, które mogą 

być niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, 

nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom 

zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno 

przed, jak i w trakcie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy 

dopuszczania do udziału w Wydarzeniu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub 

posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z 

Wydarzenia Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do 

uczestnictwa w Wydarzeniu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad 

zgodnych z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.  

7. Decyzje personelu medycznego dotyczące kontynuowania Wydarzenia są ostateczne i 

nieodwołalne. 

8. W związku z pandemią COVID-19 Uczestnicy zobowiązani są stosować się do aktualnych 

zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  



9. Na teren Niebieskiego Miasteczka Zdrowia można wejść ze zwierzęciem, np. psem, ale 

zwierzę musi być na smyczy/w wózku/przypięte i z kagańcem. Uczestnik ponosi całą 

odpowiedzialność za pupila i konsekwencje jego zachowania, w tym finansowe. 

 

8. OPŁATA STARTOWA 

1. Udział w imprezie „Walkathon NEUCA dla Zdrowia!” jest bezpłatny. 

 

9. PAKIETY STARTOWE DO MARSZU DLA ZDROWIA 

1. Organizator zapewnia pakiety startowe dla min. 3000 poprawnie zarejestrowanych 

Uczestników marszu, składające się z koszulki, kijów do chodzenia oraz indywidualnego 

numeru startowego. 

2. Organizator zapewnia 3 rodzaje pakietów startowych: 

a) 800 pakietów, w skład których wchodzi koszulka, para kijów do chodzenia oraz 

indywidualny numer startowy, 

b) 2200 pakietów startowych w skład których wchodzi koszulka oraz indywidulany 

numer startowy, 

c) pozostałe poprawnie zarejestrowane osoby otrzymają pakiet startowy w skład 

którego wchodzi indywidualny numer startowy. 

3. O rodzaju pakietu startowego decyduje kolejność rejestracji na stronie: 

www.neucadlazdrowia.pl. 

 

10. TRASY MARSZU DLA ZDROWIA 

1. Na trasie znajduje się mobilny punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji Uczestnika, 

powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej. 

2. Plan trasy znajduje się w biurze zawodów oraz na stronie www.neucadlazdrowia.pl. 

3. Punkty nawadniania rozmieszczone na trasach wyposażone są w wodę pitną. 

11. NOCLEGI 

1. Organizator nie zapewnia noclegów dla Uczestników marszu. 

2. Wszystkie ewentualne koszty związane z uczestnictwem w marszu pokrywa Uczestnik we 

własnym zakresie. 

 

12. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia z siedzibą 

w Toruniu, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, 

2. Z administratorem można się kontaktować pod adresem email: kontakt@fundacjaneuca.pl 

bądź pisemnie: ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń. 

3. Dane będą przetwarzane: w celu wzięcia udziału w imprezie „Walkathon NEUCA dla 

Zdrowia!” - podstawą prawną przetwarzania jest umowa zawarta poprzez akceptację 

regulaminu (art. 6 ust. 1  lit. b RODO), oraz w celu promocji wydarzenia i  Fundacji NEUCA dla 

Zdrowia– podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażana z momentem wejścia na 

teren wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

http://www.neucadlazdrowia.pl/


4. Dane przekazywane będą podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora, tj.. podmiotom zajmującym się organizacją i promocją marszu oraz obsługą 

platformy do rejestracji – przy czym podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 

administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przechowywane do 

momentu zakończenia imprezy. 

6. Wizerunek będzie przetwarzany nie dłużej niż przez okres niezbędny do celu, do którego 

został zebrany, chyba że wcześniej zgoda zostanie wycofana.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 

administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych. 

11. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. 

Dane kontaktowe wskazane wyżej. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie 

”Walkathon NEUCA dla Zdrowia!”. 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

2. Marsz odbędzie się bez względu na pogodę. 

3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników marszu. 

Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego 

lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 

poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w 

związku z obecnością i/lub uczestnictwem w marszu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną 

odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 

paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia Uczestnikowi 

pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu 

Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

5. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w marszu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 

obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze 

majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia 

w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza 

Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka 

wiążącego się z uczestnictwem w marszu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, 

startując w marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie 

będzie działał na szkodę Organizatora. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie, w całości lub 

częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia 

(w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność. 



7. W sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz 

wprowadzanie ewentualnych zmian w Regulaminie informując o tym fakcie na swojej stronie 

internetowej: www.neucadlazdrowia.pl. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania marszu lub jego przerwania bez podania 

powodów. 

10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

 

 

Organizator: 

Fundacja NEUCA dla Zdrowia, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń 

Powierzenie organizacji imprezy: NEKK Sp. z o.o., ul. Sielska 8, 60-129 Poznań. 

 

Spis załączników: 

1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego - udział dziecka w marszu w wieku od 13 do 18 lat. 

 


