SPORTOWA SOBOTA Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI 2019

REGULAMIN
1. Sportowa sobota z funduszami europejskimi 2019 organizowana jest w ramach
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniu 11 maja 2019r.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich, zwane dalej „Dniami Otwartymi ”, to akcja
polegaj ąc a na udost ęp n i a niu szerokiemu gronu zainteresowanych, projektów
zrealizowanych przy udziale śr o d ków Unii Europejskiej.
Celem Dni Otwartych jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich
w Polsce, jak równie ż zach ęc a n ie do si ęg a nia po Fundusze Europejskie.
Tegoroczna edycja Dni Otwartych b ę
d zie po łąc z o na z obchodami 15- lecia
cz łonkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Organizatorem technicznym sportowej soboty jest Gminny O środek Sportu i
Rekreacji
w G łucho łazach
W sk ład imprezy wchodz ą:
 Godz. 9.00 zawody lekkoatletyczna – Stadion Miejski
 Godz. 13.00 zawody skateparku – skatepark przy k ąpielisku „Nad Bia łk ą”
 Godz. 13.00 turniej pi łki no żnej – Stadion Miejski
 Godz. 15.00 mistrzostwa w biegu po schodach – cz ęść Zdrojowa miasta
Ka żdy uczestnik wyra ża zgod ę na nieodp łatne wykorzystanie swojego wizerunku
w formie zdj ęć z Dni Otwartych Funduszy Europejskich w 2019 r. przez
Ministerstwo
Inwestycji
i Rozwoju oraz Gminny O środek Sportu i Rekreacji, nieograniczone czasowo, w
kraju i za granic ą, w celach informacyjno- promocyjnych zwi ązanych z realizacj ą
Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
Ka żdy uczestnik o świadcza, że nie posiada żadnych przeciwskaza ń zdrowotnych
do wzi ęcia udzia łu w imprezie, startuje na w łasn ą odpowiedzialno ść oraz spe łnia
warunki uczestnictwa.
Warunki uczestnictwa w „Sportowej Sobocie z Funduszami Europejskimi 2019”:
1. Zawody lekkoatletyczne:
 Zasady zawarte w regulaminie Szkolnego Zwi ązku Sportowego
2. Zawody Skatepark:
 Zawody odb ęd ą si ę w dwóch kategoriach: deskorolki i hulajnogi
 Zapisy do zawodów do godz. 12.45
 Nie ma ogranicze ń wiekowych
 Obowi ązkowe kaski
 W kategorii musi pojawi ć si ę co najmniej 5 uczestników, inaczej
łączymy kategorie i zawody rozgrywamy w formule OPEN
 Ka żdy zawodnik otrzymuje czas na przejazd 1,5 minuty na swój
program dowolny
 Po ka żdym przeje ździe pozostali uczestnicy oceniaj ą zawodnika w
skali
od
1 do 10







Organizator przyznaje równie ż punkty wg takiej samej zasady
O miejscu w zawodach decyduje liczba zdobytych punktów
Najlepsi uczestnicy otrzymaj ą pami ątkowe statuetki a dla wszystkich
b ęd ą przygotowane drobne upominki
W przypadku bardzo du żej liczby ch ętnych organizator mo że
ograniczy ć liczb ę uczestników – decyduje kolejno ść zg łosze ń
Ka żdy uczestnik powinien mie ć zgod ę opiekunów prawnych na
udzia ł
w zawodach

3. Turniej pi łki no żnej:
 Prowadz ącym zawody jest M łodzie żowa Rada Miejska
 Turniej adresowany jest do zawodników z klas 6

– 8 szkół

podstawowych
i gimnazjalistów
 Skład dru żyny to 5 zawodników + bramkarz i max 4 rezerwowych
 Mo żliwe jest rozegranie kategorii lub meczu pokazowego dziewcz ąt
 Czas gry to 2 x 10 min.
 Zg łoszenia do turnieju w M łodzie żowej Radzie Miejskiej do dnia 10
maja 2019r
 Ka żda dru żyna musi zg łosi ć si ę na odpraw ę turniejow ą 11 maja na
Stadion Miejski o godz. 12.30 wraz z opiekunem i wype łnionym
zg łoszeniem
 Dla najlepszych przygotowane s ą nagrody
4. Otwarte Mistrzostwa G łucho łaz w biegu po schodach:
 Mistrzostwa rozgrywane s ą w 8 kategoriach wiekowych wskazanych
na plakacie stanowi ącym za łącznik do Regulaminu
 Ka żda kategoria podzielona jest na kobiety i m ężczyzn
 Aby kategoria zosta ła uznana, musi zg łosi ć si ę minimum 4
uczestników
 W przypadku mniejszej liczby uczestników organizator mo że
po łączy ć kategorie
 Zapisy w biurze zawodów od godz. 14.00
 W trakcie zawodów b ędzie mo żna zmierzy ć sobie poziom cukru i
ci śnienie
 Na najlepszych czekaj ą atrakcyjne nagrody
10. Ka żdy uczestnik zawodów potwierdza zapoznanie si ę z Regulaminem oraz
wyra ża zgod ę na pkt 7 i 8 Regulaminu w łasnor ęcznym podpisem na li ście
startowej zawodów.
11. Interpretacja Regulaminu nale ży wy łącznie do kompetencji Organizatora.
12. W sytuacjach uzasadnionych i wyj ątkowych Organizator mo że odst ąpi ć od
niektórych postanowie ń Regulaminu.

