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I. CEL IMPREZY
Promocja Gminy Pomiechówek,
Integracja mieszkańców Gminy Pomiechówek poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych,
Popularyzacja biegania, kajakarstwa i turystyki rowerowej,
Promowanie walorów przyrodniczych, szlaków pieszych, rowerowych, kajakowych,
Połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.
II. ORGANIZATOR
Komunalny Zakład Budżetowy mieszczący się w gminie Pomiechówek przy ul. Kupieckiej
UKS ,,Aktywni nad Wkrą''.
Agencja Marketingu Sportowego Projekt Igrzyska
-Ul. Dworcowa 70b, 05-124 Góra
-E-mail: kontakt@projektigrzyska.pl
-Tel.: 731 855 460
III. Termin i godziny startu
Zawody odbędą się w dniu 18.06.2016 r. (sobota)
Liceum – godz. 9 :10
Gimnazjum- godz. 9:15
OPEN i OPEN Duo Firma godz. 10:00
Klasy V-VI- godz. 10:05
Klasy III-IV – godz. 10:30
Klasy I-II – godz. 10.45
Przedszkole - godz. 11:55
IV. Miejsce
Start, Meta oraz Biuro zawodów znajdować się będzie na boisku leśnym. Wejście od Parku Linowego ul. Nasielska 1B.
Biuro zawodów będzie czynne od godz. 7.30

V. Kategorie wiekowe i dystanse
 wiek przedszkolny (2009 i młodsi)
- rower-100m,
- bieg-100m



klasy I-II (2008-k2007)
- rower-400m,
- bieg-200m,
 klasy III-IV (2006-2005)
- rower-600m,
- bieg-400m



klasy V-VI (2004-2003)
- rower-800m,
- bieg-600m,
- kajak 800m



Gimnazjum
- rower-1500m
- bieg-600m 600
- kajak-800m
 rocznik 2000-1998
- rower-5km
- bieg-800m
- kajak-800m



OPEN i OPEN Duo Firma

- rower-30km
- bieg-10km
- kajak-9km

VI. ZGŁOSZENIA
















Zgłoszenia odbywać się będą za pośrednictwem strony internetowej www.projektigrzyska.Wszystkie osoby, które dokonają zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny zostaną przekierowane do automatycznej płatności w
systemie PayU. Po dokonanej wpłacie zawodnik pojawi się na liście startowej.
Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu PayU.
Zawodnik zostaje wpisany na listę dopiero po potwierdzeniu z systemu PayU o pozytywnie zakończonym procesie
płatności.
Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system PayU nie są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.
Podczas płatności za pomocą systemu PayU zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie PayU Spółka Akcyjna, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
Opłata startowa trafia na konto Agencji Projekt Igrzyska która jest pośrednikiem w przyjmowaniu opłaty startowej.
Opłata startowa trafia później na konto organizatora.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu innemu uczestnikowi.
Istnieje możliwość zapisów w dniu imprezy, tylko wtedy gdy limit uczestników nie ulegnie wyczerpaniu.
W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać ważny dokument potwierdzający tożsamości (zdjęcie i
data urodzenia).
Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do 14 czerwca 2016r.
VII. OPŁATA STARTOWA
Udział w kategorii OPEN i OPEN Duo Firma jest płatny. Wysokość opłaty startowej wynosi 40zł od osoby. Dla
mieszkańców gminy Pomiechówek po wcześniejszym okazaniu dokumentu stwierdzającego miejsce zamieszkania kwota
startowa wynosi 30 zł. W dniu zawodów opłata w Kategorii OPEN i OPEN Firma wyniesie 60 zł, a dla mieszkańców
Pomiechówka 45 zł.
Pozostałe kategorie bezpłatne.
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.
2.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku złej pogody na niektórych
fragmentach tras mogą być kałuże i błoto.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia zawodów, miejsca zawodów oraz skrócenia
dystansu (dotyczy dystansu rowerowego 30 km) w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w
dniu opracowania i publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków
pogodowych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych), przy czym Uczestnik zawodów zostanie o tym fakcie
zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej pod adresem
www.pomiechowek.pl, a w przypadku zaistnienia okoliczności w przeddzień lub w dniu zawodów – przed jego
rozpoczęciem. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych
dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

3.
W kategorii OPEN i OPEN Duo Firma:
 Trasa szlaku rowerowego (30km) i biegu (10km) przebiega przez teren leśny z lekkimi wzniesieniami. Na krótkich
odcinkach szlak rowerowy przecina drogi asfaltowe, które podczas zawodów będą zamknięte dla ruchu drogowego.





Trasa spływ kajakowego (9 km) obejmuje wybrany odcinek rzeki Wkry. Uczestnikom będą wydane kajaki oraz kapoki .
Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu (chipy zamocowane do buta zawodnika).
W kategorii Duo Firma będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa dla pracowników firm, samorządów, służb
mundurowych. Na wynik składa się suma czasów 2 pierwszych zawodników z poszczególnych drużyn. Trzy najlepsze
zespoły otrzymują puchary. Maksymalnie 5 osób w drużynie.



Warunkiem sklasyfikowania w kategorii Duo Firma, jest podanie jednobrzmiącej nazwy zespołu w formularzu
zgłoszeniowym



W przypadku osób, które w dniu zawodów nie ukończyły 18 roku życia, wymagany jest podpisany własnoręcznie
(czytelnie) przez rodziców lub prawnych opiekunów druk „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności
dziecka do udziału w zawodach”. Poprzez podpisanie oświadczenia rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na udział
w zawodach osoby niepełnoletniej i bierze za nią odpowiedzialność (zaświadczenia dostępne w biurze zawodów)




Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie.
W przypadku braku badań zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału
w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność (zaświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy)



O zapisie do biegu decyduje kolejność zgłoszeń – poprzez zapisy internetowe na stronie www.projektigrzyska.pl.
Organizator przyjmie pierwsze 200 zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu 200 zgłoszeń Organizator zastrzega sobie
prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów internetowych w sytuacji wypełnienia limitu.



Każdy uczestnik Biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania numeru startowego oraz
chipu w Biurze Zawodów.




Chip mocowany do buta zawodnika, jest chipem zwrotnym, który należy zdać po ukończeniu rywalizacji.






Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych
w niniejszym Regulaminie.
Zawodnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku. Rower powinien posiadać dzwonek, oświetlenie
oraz odblaski.
Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz
wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwisk. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
XIII. TROFEA I NAGRODY





1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W kategoriach OPEN I OPEN i DUO FIRMA za zajęcie miejsca I,II,III kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują
puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom OPEN I OPEN DUO FIRMA na mecie po zakończeniu biegu będą wręczane: pamiątkowy
dyplom, medal oraz pakiet startowy: koszulka techniczna, baton, woda, talon na ciepły posiłek,
W pozostałych kategoriach wiekowych po biegu będą wręczane: dyplom, medal, baton, woda, talon na ciepły posiłek,
IX. KATEGORIE KLASYFIKACYJNE
Kategoria OPEN (kobiety/mężczyźni) – Miejsca – 1-III
Najmłodsza/y zawodnik
Najstarsza/y zawodnik
Najlepsza/y zawodnik z gminy Pomiechówek (dotyczy mieszkańców z Gminy Pomiechówek)
Najlepszy zawodnik 18+ (kobieta/mężczyzna /kat – 18-29 lat)
Najlepszy zawodnik +30 (kobieta/mężczyzna/ kat – 30-39 lat)
Najlepszy zawodnik +40 ( kobieta/mężczyzna/ kat 40+ lat)
X. KARY
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary: upomnienie kara czasowa
( doliczenie do czasu zawodnika ) : 5, 10 lub 20 minut, dyskwalifikacja
XI. INFORMACJE TECHNICZNE















Organizator gwarantuje uczestnikom pomoc medyczną.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie innego uczestnika.
Podczas zawodów zawodnicy musza posiadać widoczny numer startowy przymocowany do koszulki sportowej, oraz z
chip przymocowany do buta zawodnika.
Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawa o ruchu Drogowym.
W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się na pobocze drogi w sposób, aby nie zakłócić
przebiegu wyścigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i
powrotu z nich.
Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych
uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w związku z wystąpieniem czynników od
niego niezależnych.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów, wypadki i kolizje

na trasie.



Podczas biegu OPEN i Open Duo Firma wydawane będą dla najbliższej rodziny Pakiety ,,Zorganizuj swój czas w
gminie Pomiechówek''. Będą to między innymi wejście na park linowy, ściankę wspinaczkową, zabawy dla
najmłodszych itp.

