ORIENTEERING DLA KAŻDEGO
by DECATHLON

REGULAMIN FESTYNU
I. CEL:
•
•
•
•

Promocja ruchu i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Warszawy i okolic.
Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla całej rodziny.
Nauka i praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.
Dobra zabawa na świeżym powietrzu.

II. ORGANIZATOR:
Sklep sportowy Decathlon Targówek, z siedzibą przy ul. Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa, tel: 22 333 70 00.
III. WSPÓŁORGANIZATOR:
Klub Imprez na Orientację Stowarzysze, Koło PTTK nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym w Warszawie.
IV. TERMIN, MIEJSCE:
Festyn odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. w godzinach 14-18 na terenie sklepu i jego najbliższego otoczenia.
V. FORMA:
• Część sportowa – bieg na orientację pod hasłem:
o „Bieganie jest super” – kategoria OPEN (trasa zalecana osobom wcześniej startującym w tego typu
zawodach) z oddzielną klasyfikacją dla kobiet i mężczyzn oraz dziewcząt i chłopców – start indywidualny.
• Część rekreacyjna – gry i zabawy terenowe w formie konkurencji (bez ograniczeń wiekowych):
o „Mój pierwszy start” – bieg na orientację przeznaczona dla osób pierwszy raz startujących w tego typu
zawodach – start indywidualny lub zespołowy.
o „W labiryncie, czyli mapa to nic trudnego” – start indywidualny.
o „Kompas drogę Wam wskaże” – start indywidualny lub zespołowy.
o „Między półkami, czyli jak nie zgubić się w sklepie” – start indywidualny lub zespołowy.
VI. UCZESTNICY:
• Część sportowa - osoby pełnoletnie, na podstawie dowodu osobistego oraz młodzież.
• Gry i zabawy terenowe - wszyscy chętni, indywidualnie lub zespołowo, niezależnie od wieku.
Udział indywidualny w Festynie osoby niepełnoletniej możliwy będzie jedynie za zgodą rodzica lub opiekuna
prawnego. Druk zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i będzie dostępny w Biurze Festynu.
VII. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
Poprzez stronę orienteering.waw.pl (dotyczy części sportowej Festynu) oraz w dniu zawodów w Biurze Festynu
od godziny 13.50 do godziny 17.30
VIII. Biuro Festynu zlokalizowane na terenie sklepu, czynne będzie od godziny 13.50 do godziny 18.10.
RAMOWY PROGRAM FESTYNU:
13.50 – Otwarcie Biura Festynu.
14.00 – Start biegu na orientację oraz gier i zabaw terenowych.
17.20 – Ostatni start na trasie biegu na orientację.
17.50 – Zakończenie gier i zabaw terenowych oraz części sportowej Festynu.
18.10 – Koniec przyjmowania odcinków kart uczestnictwa uprawniających do losowania nagród rzeczowych.
– Zamknięcie Biura Festynu.
18.20 – Dekoracja najlepszych uczestników części sportowej.
18.30 – Losowanie nagród wśród uczestników biegu na orientację i części rekreacyjnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Wszyscy uczestnicy pobierają w Biurze Festynu „karty uczestnictwa” (4-osobowa rodzina – 4 karty, niezależnie od wieku).
Karta uczestnictwa służy do potwierdzania startu w części sportowej lub/i odbycia konkurencji (gier i zabaw)
rozgrywanych w trakcie Festynu i jest podstawą do wydania przewidzianych przez Organizatora upominków.
Składa się ona z dwóch części: odcinka dla uczestnika i kuponu startowego, na którym sędziowie potwierdzają,
w odpowiednim okienku, udział w przygotowanych dla uczestników konkurencjach. Wśród uczestników, którzy wezmą
udział w biegu na orientację i go ukończą (potwierdzą wszystkie wymagane PK i oddadzą na mecie kartę startową)
lub wystartują we wszystkich konkurencjach rozgrywanych w ramach części rekreacyjnej Festynu oraz do godziny
18.10, 21 kwietnia 2018 r. wrzucą kupon startowy do wystawionej w Biurze Festynu urny, zostanie rozlosowane
10 atrakcyjnych nagród.
PRZEBIEG LOSOWANIA NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW:
Po wyciągnięciu kuponu startowego osoba, której numer wylosowano, przedstawia Komisji odcinek dla uczestnika.
W przypadku, gdy wylosowany uczestnik nie będzie obecny podczas losowania lub nie będzie posiadał wymaganej
liczby potwierdzeń, losowanie jest powtarzane a nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika. Warunkiem
otrzymania nagrody jest obecność podczas losowania i posiadanie potwierdzenia uczestnictwa w części sportowej
lub we wszystkich konkurencjach części rekreacyjnej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Udział w Festynie jest dobrowolny i bezpłatny.
• Udział w Festynie oznacza akceptację jego Regulaminu.
• Dla wszystkich osób startujących w Festynie Organizator przewidział drobne upominki.
• Jeśli osoba startująca w Festynie będzie pod wpływem alkoholu zostanie ona automatycznie wykluczona
z udziału w nim.
• Za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada.
• Członkowie PTTK biorący udział w Festynie objęci będą (pod warunkiem opłacenia składki na 2018 rok)
ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmiany w Regulaminie i programie Festynu
w dowolnym momencie jego trwania, bez podania przyczyny.

ORGANIZATOR FESTYNU

Załącznik.
Druk zgody rodzica lub opiekuna prawnego na samodzielny udział w Festynie osoby niepełnoletniej.

