
 

 
 
 

 

Drużynowe marszobiegi przełajowe 

„Aktywna Pętelka Chwałowicka 2018” 

29-09-2018, godz. 15:00 

 

REGULAMIN 

 

Cel i założenia imprezy 

 Wspólna weekendowa zabawa dorosłych i dzieci w Chwałowicach, 

 Propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzacja zabaw ruchowych jako najprostszej 

formy rekreacji fizycznej, 

 Integracja mieszkańców Chwałowic podczas wspólnych zmagań sportowych na terenie 

wioski, 

 Promocja terenów zielonych wsi Chwałowice, ścieżki biegowej „Pętla Zabieganych”. 

Organizator 

 Sołtys Chwałowic i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic. 

WWW.CHWALOWICE.ORG.      

Termin i miejsce 

 Impreza odbędzie się w sobotę 29 września 2018r. na terenie oznakowanej, leśnej ścieżki 

biegowej „Pętla Zabieganych” w Chwałowicach. Start, meta, biuro zawodów oraz parking 

w okolicy Schroniska Szkolnego, ul. Szkolna 4, w Chwałowicach. 

 Rozpoczęcie imprezy o godz. 15:00, przewidywany czas trwania zawodów: około 2 godz. 

 Po zawodach odbędzie się ognisko z kiełbaskami i bigosem na terenie Schroniska 

Szkolnego, ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców. Przewidywane zakończenie 

imprezy – godz. 19:00. 

 



 

 
 
 

 

 

Wymagania odnośnie startujących drużyn 

 W zawodach udział biorą zgłoszone wcześniej 4-osobowe drużyny mieszane – dorośli i 

dzieci, przy czym w każdej drużynie jest co najmniej jeden pełnoletni uczestnik (opiekun) 

oraz co najmniej dwoje dzieci (rozumianych jako osoby 16-letnie lub młodsze). 

 Członkowie drużyn mogą ale nie muszą być spokrewnieni – integrujmy się!  

 Ilość drużyn biorących udział w zawodach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy 

 Udział w imprezie jest bezpłatny. 

 Zgłaszanie drużyn do zawodów odbywa się drogą mailową na adres: 

stowarzyszenie@chwalowice.org 

 W zgłoszeniu podać należy nazwę drużyny, dane kontaktowe oraz skład wraz z wiekiem 

uczestników, np: 

Drużyna „Weseli mieszkańcy” 

Kontakt: mail aaa@bbb.pl, tel. kom. 600-123456 

1. JAN KOWALSKI, 35 lat, 

2. ANNA NOWAK, 25 lat, 

3. KRZYŚ NOWAK, 16 lat, 

4. ASIA PIĄTKOWSKA, 8 lat. 

 

 Organizator potwierdzi mailowo przyjęcie drużyny do udziału w zawodach. 

 Zgłoszeń należy dokonywać nie później niż do 24 września 2018 r. 

 W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, drużyna proszona jest o wcześniejsze 

poinformowanie organizatora drogą mailową. Dziękujemy! 

 

 



 

 
 
 

Zasady uczestnictwa 

 Drużyny wystartują kolejno, w odstępach czasowych, na trasę „Pętli Zabieganych” liczącą 

3,5 km. Kolejność startu określona zostanie na drodze losowania. 

 Ostatnia drużyna wystartuje około godziny po starcie pierwszej. Czas przebycia całej trasy 

przez drużynę organizator szacuje na mniej niż 1 godzinę. 

 Podczas pokonywania trasy zawodów drużyny natrafią na 10 stacji z zadaniami: 

ruchowymi, sprawnościowymi oraz intelektualnymi. Na trasie pojawią się także pytania 

typowo dla dzieci. 

 Zadania sprawnościowe dobrane będą odpowiednio zarówno dla dorosłych uczestników 

jak i dla najmłodszych. Ocena będzie ważona i nie będzie promowała starszych 

uczestników. 

 Po przybyciu całej drużyny na metę zliczone zostaną jej punkty z poszczególnych stacji. 

Uwzględniony zostanie także czas przebycia całej trasy zawodów. Na tej podstawie 

drużyny zostaną sklasyfikowane i nagrodzone. 

 

Klasyfikacja i nagrody 

 Pierwsze 3 drużyny otrzymają pamiątkowe medale oraz inne niespodzianki. Pozostali 

uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

  

Bezpieczeństwo 

 Impreza odbędzie się na bezpiecznej, oznakowanej ścieżce leśnej położonej na terenie wsi 

Chwałowice. 

 Podczas trwania zawodów niepełnoletni uczestnicy imprezy znajdują się pod opieką 

pełnoletnich członków swojej drużyny. 

 Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników imprezy, ewentualne 

ubezpieczenie NNW leży po stronie pełnoletnich członków drużyn. 

 

 

 



 

 
 
 

Postanowienia końcowe 

 W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych impreza może zostać 

przeniesiona na inny termin. Organizator możliwie wcześnie poinformuje o tym 

zgłoszonych uczestników drogą mailową i telefoniczną. 

 Uczestnicy imprezy proszeni są o przestrzeganie zasad obowiązujących w lasach zgodnie z 

art. 29 i 30 Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991. 

 Organizatorzy nie zapewniają depozytu, szatni, toalet w miejscu zawodów. Nie 

odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas 

imprezy. 

 Każdy zawodnik zgłaszając się do zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. 

 Każdy uczestnik imprezy wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach 

relacji z imprezy i jej promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w internecie, 

prasie, telewizji. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

 

 


