STOWARZYSZENIE AKTYWNY MIĘDZYCHÓD

REGULAMIN RODZINNYCH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI
I ZIEMI LUBUSKIEJ
1. CELE IMPREZY
Organizacja wydarzenia – Rodzinne Mistrzostwa mają na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej ,
które wymaga połączenia :
1.Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin sportowej aktywności :
2.Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy :
3.Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą .
4. W trakcie trwania imprezy zostanie zorganizowana zbiórka środków na leczenie i rehabilitacje dzieci
niepełnosprawnych.
4. LINK DO ZAPISÓW NA BIEG :

2. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy Rodzinne Mistrzostwa Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej jest Stowarzyszenie Aktywny
Międzychód z siedzibą w Międzychodzie przy ul.17 Stycznia 13/4 zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze
Sadowym nr. KRS -0000714576.

3. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW
Mistrzostwa Rodzin to wydarzenie nastawione na dobrą zabawę , wysiłek fizyczny i umysłowy oraz sportowego
ducha rywalizacji . Na trasie znajdują się naturalne i sztuczne przeszkody . W poszczególnych konkurencjach
umiejscowionych wokół Jeziora Miejskiego oraz na Stadionie Miejski , zweryfikują sprawność, szybkość ,siłę i
odporność psychiczną rodzin .
1. Wspólny rodzinny ( rodzina złożona z minimum 2 osób, w tym jedna dorosła) bieg wokół Jeziora Miejskiego z 4
konkurencjami umiejscowionymi w odpowiednich odległościach na trasie oraz 3 konkurencji na Stadionie
Miejskim w Międzychodzie (jedno okrążenie ).
2.Umysłowe zgadywanki ( losowanie kopert z 5 pytaniami - 3 pytań poprawnych odpowiedzi ).

4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

Mistrzostwa odbywać się będą w dniu 27.08.2022 od godz. 11.00 .
Zapisy w dniu zawodów w razie wolnych miejsc od godz. 8.30
Start i meta ( Stadion Miejski w Międzychodzie )
Impreza odbywać się będzie na terenie Miasta i Gminy Międzychód (teren wokół Jeziora Miejskiego oraz
Stadionie Miejskim w Międzychodzie ) szczegóły dotyczące imprezy dostępne są na stronie Stowarzyszenia oraz
plakatach .
W imprezie mogą uczestniczyć Rodziny zarejestrowane do udziału zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu .
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Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany i miejsca wydarzenia ,przy czym Uczestnik, ,zostanie o tym
zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej , nie później niż 24
godziny przed rozpoczęciem biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony
Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika, ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w
stosunku do Organizatora .
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia ze względu na warunki atmosferyczne lub inne nie
przewidziane sytuacje . O odwołaniu imprezy Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie
odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej .

5. BEZPIECZEŃSTWO
Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu ale nie
ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej
pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.
Ze względu na charakter imprezy ,Uczestnik może liczyć się z powstaniem otarć , zadrapań, a także drobnych ran
powierzchniowych podobnego typu. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje ponosi wyłącznie
Uczestnik . Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z trasy zawodników Rodzin , którzy w
jego ocenie wymagają interwencji medycznej , natychmiastowego pomocy lekarskiej lub opieki w innym zakresie
. W trakcie trwania Mistrzostw obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny przeciw Covid 19. Organizator
zapewnia środki do dezynfekcji .
Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po
spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu , w stroju zagrażającym bezpieczeństwo, a także
podejmującym jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników,
przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia.

6. KONKURENCJE

W trakcie biegu przewidzianych zostało 8 konkurencji :

1. Bieg w workach
2. Przejście przez opony
3. Slalom Rowerowy
4. Rzucanie do puszek
5. Bieg Rodzinny na 400 m
6. Skok w Dal
7. Bieg na 60 Metrów ( Dzieci)
8. Zagadka Umysłowa
7. OPŁATA STARTOWA
Brak opłaty startowej.
Każda Rodzina będąca uczestnikiem Rodzinnych Mistrzostw przekaże kwotę 20 zł na
na miejscu zawodów która w całości zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom niepełnosprawnym,

Limit 100 Rodzin
Link do zapisów

8. ŚWIADCZENIA
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W ramach opłaty przekazanej na pomoc dzieciom niepełnosprawnym każdy z Uczestników otrzymuje:
(a) prawo wzięcia udziału w biegu;
(b) woda dla każdego uczestnika
(c) upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu - dyplom, medal .
(d) gorący posiłek po biegu.
(e) podstawową opiekę medyczną;
(f) możliwość pozostawienia rzeczy podręcznych na czas biegu w depozycie .

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator . Dane osobowe Uczestników biegów
będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia ,nazwiska,
roku urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje , celem opublikowania listy startowej itp.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie
Obowiązującego prawa. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmian .
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne , jednakże ich
niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie ,ze względów organizacyjnych uniemożliwia udział w biegu.

10. KLASYFIKACJE
Organizator przyznaje wyróżnienia za zdobyte miejsca w 4 kategoriach przewidzianych w regulaminie imprezy
W każdej z kategorii przewidziano 1,2,3 miejsce dla każdej z Rodzin w poniższych kategoriach .
Podział na kategorie :
1. Dzieci 3-6 lat
2. Dzieci 7-9 lat
3. Dzieci 10-13 lat
4. Dzieci 14-18 lat
Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia w innych kategoriach .
Pomiarami czasów podczas biegu zajmie się profesjonalna firma.

11. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W WYDARZENIU
Uczestnicy mogą wycofać się z Mistrzostw , bez podania przyczyny, ale powinni o tym
poinformować Organizatora w dniu zawodów lub :
aktywnymiedzychod@org.hub.pl , daras0167@gmail.com .

12. UCZESTNICTWO
W imprezach mogą brać udział rodziny , które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat , z zastrzeżeniem
udziału osób niepełnoletnich, jednak nie mniej niż ukończony 3 rok życia , i z pisemną zgodą opiekuna lub
rodzica potwierdzonego stosownym pismem dostarczonym osobiście w biurze zawodów . Opiekun powinien
posiadać przy sobie ważny dokument ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość ,dzieci legitymacje.
Warunkiem udziału w każdej imprezie jest :
(a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego
(b) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego i akceptację Regulaminu
(c) wyrażenie zgody na udział w imprezie dla siebie oraz osoby niepełnoletniej.
(d) wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu
zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej.
Stowarzyszenie Aktywny Międzychód KRS - 0000714576 NIP -5951480309 REGON -369304228
Adres: 17 Stycznia 13/4 64-400 Międzychód Tel: 667 434 310 e-mail: aktywnymiedzychod@org.hub.pl
Bank Zachodni WBK S.A. Numer konta : 41 1090 1388 0000 0001 3582 3246

(e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów
(f) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego .
Formularz dostępny na stronie : ........................................
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystywania jego utrwalonego wizerunku w
następujących formach :
- Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie .
- Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii , na której utrwalono wizerunek,
w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera zakresie jego udziału w imprezie .
- Wprowadzenie danych do pamięci komputera i do sieci multimedialnej .
- Zwielokrotnienie zapisu utrwalonego wizerunku
- Publiczne wystawienie , wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym
- Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
- Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych
- Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegu
Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom biegu sublicencji na
wykorzystywanie utrwalonego wizerunku , którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres
udzielonej mu licencji . Lista oficjalnych sponsorów i partnerów umieszczona jest na plakatach.

Postanowienia końcowe :
•

organizator zastrzega sobie prawo do limitu uczestników 100 rodzin

•

warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oraz wpłatę 20 zł na pomoc
dzieciom niepełnosprawnym.

•

zapisy można dokonywać również w biurze zawodów w dniu jego rozgrywania

•

dla każdego zawodnika przewidziano ciepły posiłek

•

każda rodzina dostanie pamiątkowy medal oraz dyplom

•

Impreza ma charakter współzawodnictwa

•

miejsca w poszczególnych kategoriach zostaną określone na podstawie czasu który zostanie osiągnięty
podczas biegu wokół Jeziora oraz punktów za konkurencje na stadionie Miejskim .

•
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