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REGULAMIN UDZIAŁU CZŁONKÓW RYBNICKIEGO KLUBU NORDIC WALKING
W KONKURSIE: „AKTYWNIE z KIJAMI – 2017”.
I.
Organizator:
Rybnicki Klub Nordic Walking, ul. Stanisława Wyspiańskiego 7, 44-210 Rybnik.
II.
Terminy:
a) Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2017 roku i kończy się 31 grudnia 2017 roku.
b) Konkurs jest rozstrzygany w trybie miesięcznym, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni najpóźniej do 10
dnia kolejnego miesiąca; informacja o zwycięzcach będzie zamieszczana na klubowej stronie
internetowej: www.rknw.pl.
III.
Zasady udziału w konkursie:
a) w konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie członkowie Rybnickiego Klubu Nordic Walking
(w każdym dowolnym momencie nowi członkowie mogą dołączyć do konkursu);
b) udział w konkursie jest dobrowolny, chęć udziału w konkursie należy zgłaszać ustnie lub pisemnie
u Prezesa lub innego Członka Zarządu Rybnickiego Klubu Nordic Walking;
c) aby zakwalifikować się do konkursu należy w danym miesiącu uczestniczyć w minimum 3
treningach klubowych (terminy i miejsca odbywania się treningów podawane są na stronie
internetowej klubu: www.rknw.pl – w kalendarzu); obecność na treningach będzie weryfikowana
przez prowadzących dane zajęcia;
d) jeżeli w dniu treningu odbywają się zawody, klubowicze którzy biorą w nich udział mają
zakwalifikowany udział w zawodach jako trening;
e) osoby, które dojeżdżają na treningi ponad 10 km, aby zakwalifikować się do konkursu, muszą
odbyć minimum 1 trening klubowy (w danym miesiącu), a pozostałe 2 treningi mogą odbyć
samodzielnie i zostaną one zakwalifikowane na podstawie aplikacji endomondo.
IV.
Zasady przyznawania nagród:
a) konkurs przewiduje nagradzanie co miesiąc 3 osób, które zakwalifikują się do konkursu;
b) o wyborze zwycięzców decyduje komisja konkursu, w skład której wchodzą Członkowie Zarządu
Rybnickiego Klubu Nordic Walking;
c) odbiór nagród odbywał się będzie w dniu ogłoszenia wyników, a w przypadku braku możliwości
odbioru nagrody w danym dniu, będzie można odebrać nagrodę w terminie do 14 dni od ogłoszenia
wyników bezpośrednio u Prezesa klubu.
V.
Uwagi końcowe:
a) regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 roku;
b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym poinformuje uczestników
konkursu za pośrednictwem klubowej strony internetowej: www.rknw.pl;
c) interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora konkursu.
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