REGULAMIN PODOLAŃSKIEGO KONKURSU BIEGACZY I
WROTKARZY
O MEDALE RADY OSIEDLA PODOLANY
Poznań-Podolany 1 wrzesień 2019
CEL IMPREZY
- popularyzacja i upowszechnienie biegania oraz jazdy na wrotkach (rolkach) jako ogólnie
dostępnej formy sportu i rekreacji
- przedstawienie walorów rekreacyjnych i promocja obszaru tzw. „Starych Podolan” – Alei Starych
Lip
- promocja akcji krwiodawstwa odbywające się w tym samym czasie w podstawionym autobusie
Wielkopolskiej Regionalnej Stacji Krwiodawstwa
PATRONAT HONOROWY
Proboszcz Parafii Matki Bożej Pocieszenia na Podolanach Ks. Rafał Pierzchała
ORGANIZATOR
SSW „Malta” Poznań
TERMIN I MIEJSCE
1 wrzesień 2018 podczas Festynu Parafialno-Osiedlowego, punkt informacyjny – ul. Czorsztyńska.
Dystans zawodów wynosi od 100 do 500m.
*Dla przedszkolaków przewidziana jest trasa skrócona i wynosić będzie ok.50m.
NAGRODY
Medale Rady Osiedla Podolany dla zwycięzców i każdego uczestnika
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie może wziąć udział każda zgłoszona na starcie osoba/dziecko.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie obuwia sportowego, a w przypadku biegu na
wrotkach posiadanie kasku jest obowiązkowe.
3. Rozpoczęcie zapisów od godz 14:00 i zostaną zakończone na 15minut przed rozpoczęciem
pierwszego biegu (godz 15:00).

Program
Klasyfikacje: w kategoriach wiekowych chłopców i dziewcząt.
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Start konkurencji biegowych od godz 15.00 do godz 16.00
Wyścigi na wrotkach od godz 16.00 do godz 17.00
W przypadku gdy ilość uczestników na starcie w
poszczególnych kategoriach wiekowych będzie mniejsza
od trzech, dopuszczalne jest łączenie kategorii
wiekowych.
Dlatego też prosimy aby zawodnicy byli gotowi do startu
w swojej kategorii wiekowej odpowiednio wcześniej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest
ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2.Uczestnicy biegu na wrotkach muszą obowiązkowo posiadać kask. Brak kasku skutkuje
dyskwalifikacją uczestnika zawodów. Posiadanie ochraniaczy jest mile widziane.
3.Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z WC znajdującej się na placu zabaw
ul. Kartuska 33.
4.W razie silnych opadów deszczu lub innych czynników atmosferycznych mogących zagrażać
zdrowiu i życiu uczestników, impreza zostanie odwołana.
5.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje przed
rozpoczęciem imprezy.
6.Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
7.Organizator może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.
8.Wszelkie kwestie sporne dotyczące Konkursu rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne i
niepodważalne.
9.Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych
reklamowych imprezy.
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