
VII Niedziela rekreacyjno – sportowa 

Impreza dla seniorów 50+ Powiatu Wrzesińskiego 

Września 03-06-2018r. 
 

R E G U L A M I N 

1. Organizatorzy: 
Starostwo Powiatowe 

Urząd Miasta i Gminy – WOSR 

Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku 

2. Cel imprezy: 
- promowanie zdrowego stylu życia 

- popularyzacja Nordic Walking, turystyki pieszej i rowerowej jako formy aktywności 

fizycznej pomagającej zachować zdrowie i witalność 

- integracja środowiska seniorskiego 

3. Termin i miejsce imprezy: 
- start niedziela 03-06-2018 godz. 10

00
 

- obiekty WOSR, ul. Gnieźnieńska we Wrześni 

- meta: WOSR, Ośrodek „LIPÓWKA”: ul. Świętokrzyska 14-16  

4. Trasy: 

dla Nordic Walking i pieszych 
- basen WOSR, z kijkami po zdrowie, ścieżka nad zalewem, WOSR Ośrodek „Lipówka”, 

ul. Świętokrzyska14-16; nawierzchnia trasy: asfalt i szuter  

długość trasy: około 6 – 8 km 

rowerowa 
- basen WOSR, rowerem po zdrowie, WOSR Ośrodek „Lipowka ul. Świętokrzyska 14-16 

Lipówka  

- uczestników obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego 

- długość trasy: 20 km  

5. Zgłoszenia do 30-05-2018r. 
        - stowarzyszenia i organizacje seniorskie zgłaszają swoich uczestników na listach: 

                   oddzielnie dla Nordic Walking i pieszych oraz dla rajdu rowerowego w siedzibie 

                   Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ul. Wojska Polskiego 2a 

        - indywidualni uczestnicy zgłaszają się w siedzibie Straży Miejskiej – Ratusz oraz 

       w WOSR przy ul. Gnieźnieńskiej w dniu imprezy 

6. Uczestnictwo: 
- impreza ma charakter otwarty 

- uczestnikami mogą być seniorzy 50+ - emeryci i renciści z Wrześni i powiatu wrzesińskiego 

- startować może każda osoba posiadająca odpowiedni sprzęt, strój i obuwie sportowe 

7. Postanowienia końcowe: 

            - uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, naprawy rowerów we własnym     

              zakresie 

  - w trakcie imprezy uczestnicy stosują się do poleceń osób odpowiedzialnych za 

 organizację i bezpieczeństwo 

 - impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Na mecie organizatorzy zapraszają do śpiewu, zabawy i na poczęstunek. 

 Będą losowane nagrody 

 

 

„Rusz się, starego nie zgrywaj, świat wokół siebie odkrywaj” 

 

 

 

                      Prezes WUTW:          Burmistrz Wrześni:          Starosta Wrzesiński: 

                    Danuta Torzewska        Tomasz Kałużny              Dionizy Jaśniewicz 


