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I. CEL IMPREZY

Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i mediów na potrzeby osób chorych na 
padaczkę - chorzy na padaczkę potrzebują zrozumienia i akceptacji społecznej. 

Celem akcji jest także edukacja jak zachować się w przypadku napadu padaczkowego, 
gdyż wiele osób niestety nie zna przejawów choroby i nie wie jak zachować się w takiej  
sytuacji. 

Z  powodu  niekontrolowanych  napadów  padaczki  oraz  braku  zrozumienia  ze  strony 
otoczenia,  wielu  chorych  i  ich opiekunów jest  zmuszona zrezygnować  z nauki,  pracy,  
rodziny, marzeń... 

Chorzy na padaczkę mogą w pełni funkcjonować społecznie, jeśli tylko są odpowiednio 
leczeni  i  akceptowani.  Dzięki  pomocy  wielu  instytucji,  firm  i  osób  prywatnych, 
przygotowywane przez nas przedsięwzięcie osiągnęło coraz większy zasięg. Jest  akcją 
ogólnopolską stowarzyszeń  pacjentów  z  całej  Polski.  Przyłączają  się  do  niej  inne 
instytucje działające na rzecz niepełnosprawnych. 

Drugim celem tej akcji  jest popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia w 
szczególności w środowisku osób niepełnosprawnych.

II. TERMIN

01.02.-14.02.2013



III.TRASA

Szczegóły trasy Akcji Zauważ Mnie 2013
Wrocław - Trzebnica 01.02. piątek

Trzebnica – Rawicz 02.02 sobota

Rawicz - Leszno 03.02 niedziela

Leszno - Śrem 04.02 poniedziałek

Śrem - Poznań 05.02 wtorek

Poznań - Oborniki 06.02 środa

Oborniki - Wągrowiec 07.02 czwartek

Wągrowiec – Chodzież 08.02 piątek

Chodzież - Piła 09.02 sobota

Piła – Wałcz 10.02 niedziela

Wałcz - Czaplinek 11.02 poniedziałek

Czaplinek - Połczyn 12.02 wtorek

Połczyn - Białogard 13.02 środa

Białogard – Koszalin 14.02 czwartek

IV. ORGANIZATORZY

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Urzędy poszczególnych Miast na 
trasie Marszu

V. ZAPISY

a)  on-line. Odbywać  się będą od dnia 15.11.2012r. do  22.01.2013 godz. 22:00 przez 
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach : 

www.zauwazmnie.org 

www.padaczkaslawno.webd.pl 

www.nordic.slupsk.pl     

www.tkkf.koszalin.pl 

b) w dniu wymarszu z poszczególnych miast przed wymarszem

http://www.tkkf.koszalin.pl/
http://www.nordic.slupsk.pl/
http://www.padaczkaslawno.webd.pl/
http://www.zauwazmnie.org/


VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY MARSZU

DATA MIASTO
GODZINA WYMARSZU/

GODZINA WEJŚCIA
(ORIENTACYJNIE)

ODLEGŁOŚĆ W KM

01.02.2013

piątek

Wrocław

Trzebnica

9.00

13.30
26 km

02.02.2013

sobota

Trzebnica

Rawicz

7.00

15.00
39,7 km

03.02.2013

niedziela

Rawicz

Leszno

8.00

15.00
34,7 km

04.02.2013

poniedziałek

Leszno

Śrem

7.00

15.30
43,5 km

05.02.2013

wtorek

Śrem

Poznań

7.00

15.30
45,6 km

06.02.2013

środa

Poznań

Oborniki

8.00

14.00
31,5 km

07.02.2013

czwartek

Oborniki

Wągrowiec

8.00

14.00
34,2 km

08.02.2013

piątek

Wągrowiec

Chodzież

8.00

14.00
35,0 km

09.02.2013

sobota

Chodzież

Piła

8.30

15.30
27,9km

10.02.2013

niedziela

Piła

Wałcz

8.30

15.00
28,0km

11.02.2013

poniedziałek

Wałcz

Czaplinek

 7,00

15.00
38,1 km

12.02.2013

wtorek

Czaplinek

 Połczyn Zdrój

  7.30

14.30
29,5 km

13.02.2013

środa

Połczyn Zdrój

Białogard

  8.00

13.30
27,0 km

14.02.2013

czwartek

Białogard

 Koszalin

  7.30

14.30
33,8 km



VII. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

1. W Marszu biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Uczestnicy  Marszu  we  własnym  zakresie  muszą  dotrzeć  do  miejsca  startu  w 
poszczególnych dniach i wracają na własny koszt do miejsca zamieszkania.

3. Uczestnicy Marszu poruszają się zgodnie z prawem o ruchu drogowym, muszą 
przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowymi zasad ustalonych przez 
organizatora  Marszu,  a  za  nieprzestrzeganie  tych  zasad  sami  pokrywają 
ewentualne kary(mandaty).

4. Uczestnicy Marszu oświadczają na piśmie, że uczestniczą w marszu na własną 
odpowiedzialność.

5. Uczestników  Marszu  obowiązuje  limit  czasu  na  pokonanie  dystansu.  W  razie 
konieczności uczestnik Marszu może skorzystać z samochodu zabezpieczającego 
akcję (Marsz).

6. Wszyscy  Uczestnicy  biorący  udział  w  Marszu  muszą  zostać  zweryfikowani  (z 
dowodem  tożsamości  ze  zdjęciem  oraz  potwierdzeniem  wpłaty  wpisowego  w 
Biurze Marszu. 

Biuro będzie czynne każdego dnia  przed wymarszem w samochodzie technicznym 
Marszu

7. Uczestnicy , którzy nie ukończyli  18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę 
opiekuna na udział w Marszu i mogą wziąć w nim udział tylko z opiekunem.

8. Podpisując  oświadczenie  uczestnik  (opiekun)  bierze  pełną  odpowiedzialność za 
swoje uczestnictwo w Marszu. Zawodnicy (opiekunowie) dokonując zgłoszenia w 
Marszu oświadczają, że biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

9. Każdy zawodnik (opiekun) ma obowiązek zapoznać się z regulaminem marszu i 
jest zobowiązany do jego przestrzegania.

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków 
pogodowych.  Zaleca  się  posiadanie  własnych  kijów  do  NW.  Posiadanie  kijów 
składanych  wymaga  od  uczestnika  zwrócenia  uwagi  na  dokładne  dokręcenie 
części składowych kija. Wymagane są również nakładki (buciki) na kije.

11.Wszyscy  uczestnicy  Marszu  obowiązani  są  posiadać  element  odblaskowe  i 
koszulki akcji. Koszulki uczestnicy otrzymują w ramach opłaty uczestnika.

12. Istnieje  możliwość  wypożyczenia  kijów  w  Biurze  Marszu.  Ilość  par  kijków  do 
wypożyczenia jest ograniczona. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 
50zł, opłata za wypożyczenie 5 zł.

13.Uczestnicy (opiekunowie) wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami 
producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.



VIII. OPŁATA STARTOWA

1. Uczestnictwo w Marszu jest płatne i wynosi odpowiednio:

• 50 zł – jeden dzień marszu bez noclegu

• 65 zł – jeden dzień marszu z noclegiem

• 135 zł – trzy dni marszu w tym noclegi

Wpłaty należy dokonać do dnia  26.01.2013

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz  
wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

3. Opłatę  uczestnika  należy  wpłacać  na  następujące  konto  bankowe podane  na 
stronie internetowej Organizatora:

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział w Sławnie

NR 64 9317 0002 0000 0478 2000 0010 

z dopiskiem Wpłata na rzecz Akcji Zauważ Mnie

W  przypadku  wniesienia  opłaty  w  niewystarczającej  wysokości,  Uczetnik  jest  
zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść  
zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej pierwszej wpłaty.

4. Opłata  startowa  obejmuje:  Koszulkę  Akcji,  gorący  posiłek  w  trasie,  przewóz 
bagażu i  nocleg  (  o  ile  go zgłoszono i  uwzględniono przy  wpłacie).  Dla  osób 
korzystających z noclegu zapewniamy śniadanie i kolację.

IX.NAGRODY

W 2013 roku podczas finału  Akcji  w Koszalinie  przewidywane jest  losowanie  nagród 
wśród wszystkich uczestników marszu. Dodatkowo organizator przewiduje szczególne 
nagrody dla:

• Osoby niepełnosprawnej  która przejdzie co najmniej trzy etapy

• Uczestnika marszu, który przejdzie co najmniej pięć etapów 

X. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC Marszu.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków.



XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Należy  przestrzegać  zasad  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  ochrony 
przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu noclegów i podczas marszu.

2. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

3. Nieprzestrzeganie  regulaminu  może  być  powodem  nie  zakwalifikowania 
Uczestnika do marszu.

4. Uczestnicy podpisując oświadczenie o uczestnictwie w marszu wyrażają zgodę na 
wykorzystanie wizerunku do celów promocji Akcji.

5. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem:

www.zauwazmnie.org 

www.padaczkaslawno.webd.pl 

www.nordic.slupsk.pl     

www.tkkf.koszalin.pl

www.chodzezkijami.pl     

http://www.chodzezkijami.pl/
http://www.tkkf.koszalin.pl/
http://www.nordic.slupsk.pl/
http://WWW.padaczkaslawno.webd.pl/
http://www.zauwazmnie.org/

