
 

 

REGULAMIN przyznania tytułu  

Zdobywcy NORDIKIADY 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 Organizator 

1. Organizatorem projektu Nordikiada 2021 jest Fundacja BezMiar www.bezmiar.org; 

biuro@bezmiar.org; tel. 668 724 699  

2. Projekt realizowany jest w partnerstwie z wieloma organizacjami, przedsiębiorstwami  

i instytucjami oraz następującymi Gminami: Gminą Janowiec, Miasto Kazimierz Dolny, Miasto 

Nałęczów, Miasto Puławy, Miasto Dęblin. Wszystkich partnerów przedstawiamy na 

www,bezmiar.org oraz na fanpage na facebooku. 

3. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 

  

http://www.bezmiar.org/
mailto:biuro@bezmiar.org


§ 2 Warunki uzyskania tytułu  

1. Uzyskanie tytułu Zdobywcy NORDIKIADY 2021 uzależnione jest od ukończenia sześciu (6) 

wybranych wydarzeń nordicowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym, odbywających się 

na terenie województwa lubelskiego w okresie maj – listopad 2021 roku. 

2. Do NORDIKIADY zaliczane są następujące rajdy nordic walking: 

1) Nordic nad Zalewem, 29 maja (sobota) na terenie Słonecznego Wrotkowa nad Zalewem 

Zemborzyckim w Lublinie, 

2) Podlaski Przełom Bugu, 20 czerwiec (niedziela) – Zamek Biskupów – Janów Podlaski, 

3) Nocny Rajd Nordic Walking, 25 lipca 2021 (niedziela) – Zamek w Janowcu - Janowiec nad 

Wisłą, 

4) Odlotowy Rajd Nordic Walking,  8 sierpnia (niedziela) – Park Zdrojowy -  Nałęczów, 

5) Forum Trzeźwości. W Dbałości o Człowieka, 12 września (niedziela) – Miasto Puławy – 

teren przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Zabłockiego, 

6) Najście na Zamek, 26 września (niedziela) – Zamek w Kazimierzu Dolnym - Miasto  

i Gmina Kazimierz Dolny, 

7) Rajd Orlich Skrzydeł - 10 październik (niedziela)– Fort Mierzwiączka Twierdzy Dęblin – 

Dęblin. 

8) Wąwozami po Przygodę,  8 listopada (sobota) na terenie Parchatki k/Puław. 

3. Podczas weryfikacji uwzględnieni zostaną wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział, w co 

najmniej jednym z wymienionych w pkt. 2 wydarzeń.   

4. W końcowej klasyfikacji zostaną uwzględnione osoby, które uzyskają tytuł Zdobywcy 

NORDIKIADY 2021.  

  



§ 3 Weryfikacja 

1. Weryfikacja potwierdzająca zdobycie tytułu odbędzie się na podstawie analizy list obecności 

z poszczególnych wydarzeń wymienionych w § 2 pkt 2 niniejszego regulaminu.  

2. Weryfikacja wyników będzie prowadzona po każdym wydarzeniu wymienionym w § 2 pkt. 2, 

a jej wyniki będą publikowane na stronie internetowej organizatora niezwłocznie po jej 

przeprowadzeniu. 

3. Komunikat końcowy określający osoby, które uzyskały tytuł Zdobywcy Korony zostanie 

podany 6 listopada 2021 po zakończeniu ostatniego rajdu, bezpośrednio po rajdzie oraz za 

pośrednictwem strony internetowej organizatora. Komunikat zostanie także przekazany do 

wiadomości mediów.  

§ 4 Odznaczenia 

1. Osoby, które spełnią określone w niniejszym regulaminie warunki uzyskają tytuł Zdobywcy 

NORDIKIADY 2021 i uzyskają prawo do odebrania pamiątkowego wyróżnienia.  

2. Statuetki zostaną wręczone na podsumowaniu edycji. Termin i miejsce spotkania: 6 listopad 

2021 (sobota) Karczma Parchatka.  

3. Osoby nieuczestniczące w podsumowaniu projektu, które uzyskały tytuł, będą mogły odebrać 

wyróżnienie w późniejszym terminie w siedzibie Organizatora. 

 

§ 5 Ochrona danych osobowych 

1. Poprzez zgłoszenie udziału w danym rajdzie uczestnik wyraża zgodę i zezwala na 

przetwarzanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może 

to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia weryfikacji uczestnictwa w danym wydarzeniu, 

b) przekazywania uczestnikom informacji dotyczących realizacji projektu, 

c) sporządzenia i udostępnienia komunikatu końcowego określającego grupę osób, które 

zdobyły tytuł. 

d) w każdym wypadku wyłącznie na potrzeby realizacji projektu NORDIKIADA w 2021 r. oraz 

w latach następnych.  

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Zapytania odnośnie regulaminu należy kierować na adres: biuro@bezmiar.org 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

3. W kwestiach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Organizatora.  


