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Regulamin wydarzenia rekreacyjnego pn. “WULKANY 2017” 
 
Termin: 26-27.05.2017 r. (piątek-sobota) 
 
2 trasy (jedna do wyboru przez uczestników): 
 
Trasa nr 1 / ok. 50 km (nocno - dzienna): 
26.05.17 piątek g. 22.00 
 
Trasa nr 2 / ok. 20 km (dzienna): 
27.05.17 sobota g. 11.30 
* przewidywana godzina mety dwóch tras: 17.00-17.30 
 
Miejsce startu – mety: Zalew Złotoryjski, ul. Sportowa, Złotoryja, woj. 
Dolnośląskie 
Parking dla uczestników: w okolicy startu-mety 
Wręczenie medali i nagród, wyróżnień: scena główna w Rynku w 
Złotoryi ok. g. 19.00 w sobotę 27.05.17 
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Boh. Monte 
Cassino 13, 59-500 Złotoryja, tel. kontaktowy: 668 005 085 
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Noc-Zima-Góry, Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Sportu Powszechnego, grupa patronacka PSNW – 
Aktywna Złotoryja 
Partner w zakresie płukania złota: Polskie Bractwo Kopaczy 
Złota http://www.pbkz.eu 
Partner w zakresie organizacji technicznej - panelu zapisów: DOMTEL-
SPORT http://www.domtel-sport.pl 
Sponsor główny: Regatta Polska z programem Rusz 
się http://www.regatta.pl 
Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Złotoryja; wydarzenie odbywa się w 
ramach Dni Miasta Złotoryja http://www.zlotoryja.pl 
 
Charakter rajdu Wulkany 2017 w ramach 2. Amatorskiej 
Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Nordic Walking: rajd WULKANY to 
rekreacyjne spotkanie Pasjonatów i przyjaciół, miłośników aktywności 
ruchowej i turystyki pieszej, polegający na wspólnym (bez elementu 
rywalizacji “na czas”) przejściu trasy (technika marszu jest dowolna, ale 
preferowany i rekomendowany jest marsz prawidłową techniką nordic 
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walking) o długości ok. 50 km lub ok. 20 km w Krainie Wygasłych 
Wulkanów (Szlak Wygasłych Wulkanów i okolice oraz Szlak Kamiennych 
Krzyży w Czaplach I okolice). Trasa 50 km po nocnym przejściu przez 
uczestników 30 km spotyka się z trasą 20 km w sobotę na miejscu startu 
trasy 20 km i od tej pory uczestnicy 50 km i 20 km wspólnie pokonują 
dalszy dystans. 
 
Program minutowy: 
 
Piątek 26.05.17 g. 17.30 start Historycznego Korowodu - Drużyna: 
WULKANY 2017, rynek Miasta Złotoryja 
Piątek 26.05.17 g. 22.00 zbiórka Uczestników trasy 50 km / parking przy 
Zalewie Złotoryjskim, ul. Sportowa, Złotoryja, autokar i wspólny transport 
autokarem na miejsce startu trasy 50 km do Twardocic (autokar zapewnia 
organizator); przed startem - rozgrzewka 
Piątek 26.05.17 g. 22.30 start trasy 50 km - Twardocice  
Piątek od g. 22.30 nocny marsz uczestników trasy 50 km 
Sobota 27.05.17 g. 8.00-10.00 dojście uczestników trasy 50 km do Zalewu 
Złotoryjskiego (ok. 30 kilometr trasy), przepak trasy 50 km, odpoczynek, 
toaleta poranna :), czas na śniadanie - Zalew Złotoryjski, ul. Sportowa 
(parking) 
Sobota 27.05.17 g. 10.00-10.30 Zalew Złotoryjski i szkółka płukania złota z 
insruktorami z Polskiego Bractwa Kopaczy Złota (tylko dla chętnych i 
zapisanych na Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota)* 
Sobota 27.05.17 g. 10.30 start chętnych* Uczestników w Mistrzostwach 
Polski w Płukaniu Złota (w kat. Amatorzy); eliminacje; reszta uczestników 
kibicuje 
Więcej o zawodach w płukaniu złota przeczytacie na stronie organizatora: 
http://pbkz.eu/index.php/zapr2017 
Sobota 27.05.17 ok. g. 11.00-11.30 zakończenie eliminacji w 
Mistrzostwach Polski w Płukaniu Złota 
Sobota 27.05.17 g. 11.30 Zalew Złotoryjski, ul. Sportowa, wspólny start 
wszystkich Uczestników (dwóch dystansów); przed wyjściem wspólna 
rozgrzewka z instruktorami i trenerami PSNW 
Sobota 27.05.17 od g. 11.30 dzienny marsz uczestników tras 50 km I 20 
km (wspólna trasa) 
Sobota 27.05.17 ok. g. 17.00-17.30 META Zalew Złotoryjski, ul. Sportowa 
Sobota 27.05.17 ok. g. 17.30-18.30 odpoczynek, wspólne ognisko (lub 



	 3	

grill) z kiełbaskami nad Zalewem Złotoryjskim 
Sobota 27.05.17 g. 18.30 wspólny wymarsz wszystkich uczestników 
WULKANÓW 2017 do Rynku (scena główna), wręczenie medali przez 
Organizatorów i Patrona Honorowego - Burmistrza Miasta Złotoryja, 
wręczenie nagród i wyróżnień od sponsorów 
Sobota 27.05.17 ok. g. 19.30 zakończenie wydarzenia WULKANY 2017 
 
Dodatkowe atrakcje: 
Sobota 27.05.17 ok. g. 21.00 "Biesiada płukacza" przy ognisku, ok. 22.00 
pokaz sztucznych ogni przez organizatora Mistrzostw Polski w Płukaniu 
Złota 
Niedziela 28.05.17 g. 10.00 - finały Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota (w 
kat. Amatorzy; tylko dla Uczestników, którzy przejdą eliminacje!); Zalew 
Złotoryjski, ul. Sportowa 
 
* Uwaga! Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Mistrzostwach Polski w 
Płukaniu Złota (w kat. Amatorzy) dokonują zgłoszenia dodatkowego 
(telefonicznie 668 005 085) do dnia 18.05.17 i opłaty wpisowej 
(dodatkowej) za start w Mistrzostwach Polski w kwocie 20 zł (płatne przed 
startem rajdu na miejscu u Pauliny Ruta), w pakiecie startowym Uczestnik 
Mistrzostw oprócz udziału w zawodach otrzyma prawdziwe złoto, które 
wypłucze!, a także gadżety promocyjne od Polskiego Bractwa Kopaczy 
Złota, więcej o wydarzeniu: www.pbkz.eu  
 
Pakiet startowy WULKANÓW zawiera: okolicznościowy medal z logo, 
kiełbaska / ognisko / grill, woda, opieka instruktorów i trenera PSNW na 
trasie rajdu, identyfikator uczestnictwa, gadżety promocyjne od Miasta 
Złotoryja, autokar dla trasy 50 km (wg programu minutowego), możliwość 
skorzystania z bezpłatnego pola namiotowego przy Zalewie Złotoryjskim 
(pole namiotowe ma podstawowe warunki, jest strzeżone, ale nie 
ogrodzone, na miejscu są polowe toalety i łazienki). Ponadto każdy 
Uczestnik bierze udział w losowaniu cennych nagród / voucherów 
zakupowych od Regatta Polska.  
 
Noclegi: j.w. - pole namiotowe: uczestnicy rajdu mogą bezpłatnie 
skorzystać z pola namiotowego, które znajduje się w okolicy Zalewu 
Złotoryjskiego dzięki współpracy z Polskim Bractwem Kopaczy Złota.  
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Trasa: okolice Złotoryi, teren pagórkowaty, Szlak Wygasłych Wulkanów i 
okolie, Szlak Kamiennych Krzyży w Czaplach i okolice 
 
*drogi polne, leśne – ok. 80% 
*asfalt – ok. 20 % 
 
Dokładny przebieg trasy wraz z długością i przewyższeniami Uczestnicy 
poznają przed startem, a przebieg tras przygotował Bartłomiej Dąbrowski – 
Aktywna Złotoryja – grupa patronacka PSNW. Średnie tempo marszu to 
ok. 4 km/h (spacerowe). 
 
Zapisy, wpisowe: do dnia 18.05.2017 r. g. 23:59 lub do wyczerpania 
limitu miejsc (150) poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zapisu 
na stronie partnera technicznego: DOMTEL-SPORT: 
 
LINK: http://zapisy.domtel-sport.pl/wulkany-2017-v997.pl.html 	
 
Uczestnik aby wziąć udział w wydarzeniu zobowiązany jest do dokonania 
opłaty wpisowej za udział w rajdzie: 
a) trasa 50 km: 40 zł 
b) trasa 20 km: 30 zł  
* dodatkowa opłata za udział w Mistrzostwach Polski w Płukaniu Złota = 
20 zł (płatne na miejscu u organizatora rajdu, po dokonaniu dodatkowego 
zapisu tel. 668 005 085 do dnia 18.05.17) 
 
Opłatę wpisową należy wnieść na konto bankowe organizatora tj. 
BZWBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313 w tytule wpisując: WULKANY 
oraz imię i nazwisko uczestnika. 
 
Uczestnik, który dokona opłaty wpisowej tym samym wyraża zgodę na 
udział w Rajdzie, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, wyraża także 
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora 
Rajdu, filmowanie i fotografowanie. 
 
Ubezpieczenie: organizator posiada polisę OC. Każdy uczestnik Rajdu 
powinien posiadać własne ubezpieczenie NNW. Organizator nie 
ubezpiecza uczestników od NNW. 
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Informacje dodatkowe, nagrody dodatkowe: 
Wszystkich uczestników obowiązuje wygodny, sportowy strój adekwatny 
do warunków atmosferycznych. Uczestnicy powinni posiadać własne kije 
do nordic walking, latarki (czołówki) - trasa 50 km, odzież adekwatną do 
warunków atmosferycznych, wygodne obuwie i odblaski, a także prowiant 
na trasę i napoje. 
*Nagrodę główną (VOUCHERY na zakupy) od firmy Regatta Polska 
www.regatta.pl 
*Identyfikatory pamiątkowe z logo dla wszystkich uczestników od firmy 
Cartpoland.pl – polski producent kart plastikowych 
 
UWAGA! 
 
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do 
Organizatora. Zmiany oraz dodatkowe informacje będą publikowane 
na oficjalnej stronie rajdu www.wulkany.com.pl w formie 
komunikatów rajdowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowała: Paulina Ruta, dn. 20.03.17/PSNW.pl  


