Regulamin organizacyjny

SZTAFETA RADOŚCI NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
14 listopada 2018 - Mościsko

I. Organizator:
- Gmina Dzierżoniów
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku.
- Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im.Władysława Reymonta

II. Cel wydarzenia:
- Upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez ukazanie wartości
sportu, który może jednoczyć Wszystkich Polaków dla jednego celu jakim jest wspólnota
narodowa
- Zachęcenie do aktywności fizycznej uczniów i opiekunów z Gminy Dzierżoniów jak i gmin
sąsiadujących
- Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu fair play oraz idei – „ważny jest udział a nie
zwycięstwo”
- Identyfikacja z barwami i symbolami narodowymi

III. Termin i miejsce wydarzenia:
- 16.11.2018r (piątek) – godz.9:00
- Mościsko - boisko sportowe przy Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów ul. Kolejowa 12b

IV. Warunki uczestnictwa:
- Prawo startu w sztafecie mają uczniowie szkół podstawowych Gminy Dzierżoniów jak
i uczniowie szkół podstawowych z gmin sąsiadujących.
- Osoby startujące w sztafecie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna, ważną
legitymacje szkolną oraz oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez prawnego opiekuna.
- Reprezentacja każdej szkoły liczy 15-20 uczniów z klas IV-VIII
- Mile widziany strój z barwami narodowymi, motywami patriotycznymi

V. Program
godz.8:30-9:15 – rejestracja uczestników
godz. 9:15 – uroczyste otwarcie wydarzenia i odśpiewanie Hymnu Narodowego
godz. 9:30 – start Sztafety Radości 100 x 365m(lat) na 100-lecie Odzyskania Niepodległości
godz.11:00 – poczęstunek + projekcja filmu „ Z DALA OD ORKIESTRY” w reżyserii Rafaela
Lewandowskiego
godz.11:45 - oficjalne zakończenie wydarzenia

VI. Przepisy techniczno -organizacyjne:
- Boisko trawiaste;
- „Sztafeta Radości 100 x 365m(lat) na 100-lecie Odzyskania Niepodległości” ma charakter
patriotyczno – rekreacyjno - integracyjny co oznacza, że wszyscy uczestnicy tworzą jedną
wspólną sztafetę 100 os.(uczniowie + opiekunowie) gdzie każdy uczestnik pokonuje jedno pełne
okrążenie (dystans 365m jest umowny) z flagą, którą przekazuje kolejnemu uczniowi/opiekunowi.
Drugą natomiast flagę (papierową z datą np.1818r.) wbija w określone miejsce w wyniku czego
z wszystkich 100 flag zostanie utworzony napis NIEPODLEGŁA

- Projekcja filmu dokumentalnego pt. „Z DALA OD ORKIESTRY” w reżyserii Rafaela
Lewandowskiego odbędzie się w Bibliotece Gminnej w Mościsku. Film jest wielowątkową
opowieścią o niezwykłej historii Zygmunta Lubicza Zalewskiego. Dokument wpisuje się
w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
- Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin
- Koszty dojazdów uczniów ze szkól z Gminy Dzierżoniów pokrywa organizator
- W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności organizator zastrzega sobie prawo
odwołania biegu lub jego przerwania
- Zgłoszenie do udziału w biegu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu
- Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do wykorzystania wypowiedzi, wizerunków
uczestników biegu do celów reklamy i promocji
- Organizator zapewnia opiekę medyczną . Trasa nie posiada atestu PZLA
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów
- Osoba kontaktowa Grzegorz Różycki tel.509949966

VII. Nagrody:
Dla każdego uczestnika przewidziany jest pamiątkowy dyplom

IX. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do Sztafety Radości będą przyjmowane do 12 listopada 2018 r
- mailowo na adres rozykowa@wp.pl
- telefonicznie na nr 509949966
UWAGA
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
ZAPRASZAMY!!!

