
REGULAMIN 
    FESTIWAL SPORTOWY W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

    04.11.2018 R. 

                           1. CEL:
      

 Popularyzacja biegów masowych, nordic walking oraz ćwiczeń sprawnościowych jako 
form zdrowego i aktywnego stylu życia.

 Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

                         2. ORGANIZATORZY:

 Mieszkańcy Miasta Wodzisław Śląski 
 Miasto Wodzisław Śląski
      

             3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 04.11.2018 r ( niedziela ) –  Rodzinny Park Rozrywki 3 Wzgórza Wodzisław Śląski
  

                          4. PROGRAM IMPREZY:

 Biuro zawodów czynne:
- dzieci od 8.00 do 9.30
- dorośli od 8.00 do 9.30

 Godzina 10.00 zawody dla dzieci i młodzieży ( dystans około 500 m w zależności od 
wieku zgłoszonych zawodników )

 Godzina 10.00 zawody sprawnościowe dla dorosłych 
 Godzina 10.20 start Biegu Głównego oraz Nordic Walking na 5 km.
 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika odbędzie się dekoracja zwycięzców.

             5. KLASYFIKACJA:

 Open kobiety i mężczyźni ( miejsca od 1 do 3 ) w następujących konkurencjach:

- zawody sprawnościowe dla dorosłych
- bieg na 5 km dla dorosłych i młodzieży od 15 lat
- nordic walking na 5 km dla dorosłych i młodzieży od 15 lat
- biegi szkoły podstawowe klasy od 1 do 4
- biegi szkoły podstawowe klasy od 5 do 8

             6.    NAGRODY:

 Nagroda rzeczowa w biegach, nordic walking oraz zawodach sprawnościowych. 
 Wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowy medal.

 
             7. UCZESTNICTWO:

 W  biegu i nordic walking dzieci i młodzieży zgoda pisemna rodziców lub opiekuna 
prawnego. 

 Osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie startowe.
 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.
 Wszyscy uczestnicy zawodów biorą udział na własne ryzyko a organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia losowe zaistniałe podczas 
zawodów. 

 Pobranie numeru startowego jest jednocześnie akceptacją powyższych warunków 
uczestnictwa. W trakcie zawodów zawodnicy obowiązkowo muszą być oznakowani 
numerami startowymi przypiętymi na piersiach.

 Zawody są bezpłatne.
 Za zgłoszenie uważa się podanie danych uczestnika
 W zawodach może wziąć udział 100 dzieci z klas podstawowych oraz 100 dorosłych

uczestników. 
 Po osiągnięciu limitu lista startowa zostanie zamknięta
 Zapisy: 



 poprzez portal www.datasport.pl
 mailem podając dane adresowe i kategorię: biuro@monsun.com.pl,
 w siedzibie KS Forma os 1 Maja 27 Wodzisław Śląski,
 w sklepie Monsun SPORT ul. Mendego 28 Wodzisław Śląski,


 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy 
startowej.

8. INFORMACJE DODATKOWE:        tel. 600 801 314

Zawody sportowe organizowane w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych Miasta Wodzisław
Śląski w roku 2018. 
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