
Znak sprawy  MCMG-DN.021.6.2023 
 

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2023 

Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi 

z dnia 27 lutego 2023 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu spotkań marsz z kijkami „Nordic walking”                     

w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum 

Medycznym „Górna” w Łodzi. 

 
podstawa prawna: uprawnienia statutowe dyrektora  
 

 
Zarządzam, co następuje: 

 

§ 1  
 

Wprowadzam Regulamin spotkań marsz z kijkami „Nordic walking”                                                  

w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” 

w Łodzi, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia 

 

§ 2  

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zarzadzania Jakością i Rozwoju za 
pośrednictwem Koordynatorów Centrów Zdrowego i Aktywnego Seniora. 

 

§ 3 

 

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2023 roku.  

2.Traci moc zarządzenie nr 19/2022 z dnia 4  listopada  2022r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu spotkań marsz z kijkami „Nordic walking” w Centrach Zdrowego                               

i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia wewnętrznego Nr 6/2023 

Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi  

z dnia 27 lutego 2023r. 

 

 

Regulamin spotkań marsz z kijkami „Nordic walking” 

 

1. Spotkania marsz z kijkami ”Nordic walking” mają charakter wydarzeń cyklicznych, 

które odbywają się w terminach oraz w ogólnodostępnych miejscach publicznych na 

terenie województwa łódzkiego wskazanych każdorazowo przez Organizatora. 

2. Organizatorami wydarzenia są:  

2.1 Miejskie Centrum Medyczne „Górna” z siedzibą: 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000050067, 

(dalej: „Organizator”), 

2.2 Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” z siedzibą: 91-036 Łódź,  ul. Bydgoska 17/21 

zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 000018267, (dalej: 

„Organizator”) 

2.3 Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” z siedzibą: 92-332 Łódź,  ul. Piłsudskiego 

157 zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 

0000180460, (dalej: „Organizator”) 

3. Adresatami wydarzenia są seniorzy korzystający z usług świadczonych w ramach: 

3.1  Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Rzgowskiej 170,  

3.2  Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Cieszkowskiego 6,  

3.3  Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Felińskiego 7,  

3.4  Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Libelta 16 

3.5  Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Szpitalnej 6.  

4. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny, nieodpłatny, nie wymaga uprzedniego 

zgłoszenia. Organizator nie rejestruje uczestników wydarzenia i nie wyklucza udziału 

w wydarzeniu osób niekorzystających z usług Organizatora, a także swoich 

pracowników, czy osób współpracujących z Organizatorem. Organizator nie będzie 

przetwarzał danych osobowych uczestników wydarzenia. 

5. Organizator wykonuje oraz publikuje w celach promocyjnych dokumentację 

fotograficzną wydarzeń marsz z kijkami ”Nordic walking.” Uczestnicy upoważniają 

Organizatora do wykorzystania w powyższym celu ich wizerunku, który może być 

utrwalany oraz odtwarzany w dowolnej formie, na dowolnych obecnie znanych, jak                    

i przyszłych polach eksploatacji, w sposób wyłączny, bez ograniczeń czasowych                



i terytorialnych. Tak opisane prawo do wizerunku może zostać przez Organizatora 

przeniesione na rzecz innych podmiotów. 

6. Marsz z kijkami ”Nordic walking” stanowi formę aktywności prozdrowotnej. 

Wydarzenie nie stanowi zawodów sportowych, nie jest związane z wyznaczaniem, 

czy też osiąganiem jakichkolwiek wyników sportowych. Uczestnik powinien 

powstrzymać się od udziału w wydarzeniu, jeżeli istnieją do tego przeciwwskazania 

zdrowotne oraz w powyższym zakresie bierze udział w wydarzeniu na własną 

odpowiedzialność.  

7. Celem spotkań marsz z kijkami „Nordic walking” jest upowszechnianie wśród 

seniorów aktywnego oraz zdrowego trybu życia. Wydarzenia nie są organizowane              

w celu osiągania przez Organizatora zysku. 

8. Organizator wyznacza trasę spaceru wskazując jej sugerowany początek, przebieg                      

i koniec. Trasa spaceru sugerowana przez Organizatora zostanie przez niego 

oznaczona (materiałami zawierającymi logo Organizatora). Trasa wyznaczona przez 

Organizatora jest trasą sugerowaną oraz nie jest w żaden sposób wiążąca dla 

Uczestników spaceru. 

9. Organizator zapewni asystę swoich pracowników lub osób współpracujących                                 

z Organizatorem,  w liczbie o której zadecyduje Organizator, w tym udział jednej 

osoby posiadającej uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz 

wyposażonej w sprzęt do udzielania takiej pomocy. Organizator może zapewniać 

również inne świadczenia dla Uczestników wydarzenia. 

10. Organizator nie jest zobowiązany do spełniania świadczeń które nie zostały opisane 

niniejszym Regulaminem. Koszt świadczeń spełnianych w ramach wydarzeń marsz                

z kijkami „Nordic walking” ponosi wyłącznie Organizator. 

11. Organizator nie zapewnia odzieży sportowej oraz kijków do marszu z kijkami „Nordic 

walking”. 

12. Organizator może w każdym czasie oraz bez podania przyczyny odwołać marsz                         

z kijkami „Nordic walking”, jak i zaniechać realizacji tego rodzaju wydarzeń.   

13. Regulamin wydarzeń marsz z kijkami „Nordic walking” jest dostępny na stronie 

internetowej: 

12.1 www.mcmgorna.pl 

12.2 www.mcmbaluty.pl 

12.3 www.mcmwidzew.pl 

a nadto jest udostępniany w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora 

prowadzonych przez Organizatora, a także w czasie poszczególnych wydarzeń. 

Przystąpienie do wydarzenia będzie dla Organizatora jednoznaczne                            

z przyjęciem, że jego Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz go 

akceptuje. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie w dowolnym czasie.  

 


