OTWARTE MISTRZOSTWA WYSP WOLIN I UZNAM W BIEGACH
PRZEŁAJOWYCH W KATEGORII MŁODZIKÓW
REGULAMIN
1. Organizator: Stowarzyszenie Promocji Sportu i Turystyki „Na Fali” w Międzyzdrojach
2. Współorganizator: Amber Baltic Golf Club, Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach,
Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki
3. Termin i miejsce: 29 marzec 2014 r. (sobota) – Pole Golfowe Amber Baltic Golf Club
w Kołczewie k. Międzyzdrojów (początek zawodów godz. 1100, biegi młodzików godz. 1355)
4. Program:
młodziczki (r.1999 i młodsi ) – 1 km (1 pętla)
młodzicy (r.1999 i młodsi) – 2 km (2 pętle)
5. Prawo uczestnictwa: mają zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie dotyczące braku
przeciwskazań do uprawiania sportu lub zaświadczenia potwierdzone przez opiekuna prawnego.
Zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od
następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
6. Zgłoszenia: obowiązuje system zgłoszeń elektronicznych, który wraz z instrukcją zamieszczony
jest pod adresem: http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/. System zgłoszeń otwarty jest od
10 marca do 28 marca 2014 r. do godziny 10.00. Organizator dopuszcza zgłoszenia w dniu
zawodów. Zgłoszenia zbiorcze ze szkół (imiona i nazwiska uczniów oraz daty urodzenia), muszą
zawierać potwierdzenie dyrektora o treści: Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że wszyscy
startujący i znajdujący się na liście posiadają aktualne badanie lekarskie lub zgodę rodziców na
udział w zawodach. Zgłoszenia zbiorcze przyjmowane są do dnia 25.03.2014 r. na adres –
nafali@aisport.com.pl
7. Biuro zawodów: w dniu 29.03.2014 r. na miejscu zawodów - Domek Klubowy Amber Baltic Golf
Club w godz. 900 – 1100.
8. Zamówienia na noclegi i wyżywienie, odpłatność:
Hotele w standardzie 3*- 4* - 130 zł , hotele w standardzie do 2*- 105 zł
Cena obejmuje przedłużoną dobę hotelową od godz. 1500 w dniu 28.03.2014 r. do godz. 1600
w dniu 29.03.2014 r. wraz z wyżywieniem: kolacja, śniadanie, obiad.
Zamówienie na załączonym druku należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 07. 03.2014 r.
na: grzegorz@alex-tour.pl tel. 503 915 379 ( kontakt w godz. 900 – 1500 ).
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówień - Grzegorz Faryniarz.
Zgłoszenia po terminie mogą być realizowane w miarę dostępności miejsc. Korekty zamówień
można dokonywać do 15.03.2014r. do godz. 1400. Korekty po tym terminie nie będą przyjmowane
i klub lub inny zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wg. zamówienia.
Płatność przelewem na podstawie faktury PRO FORMA zgodnej z zamówieniem.
9. Nagrody: medale i dyplomy za miejsca I – VI.
10. Pozostałe: bieżące informacje dotyczące zawodów dostępne są na oficjalnej stronie
internetowej imprezy – www.golfrun.pl.
11. Kontakt z organizatorem: Robert Leszczyński / nafali@airsport.com.pl / +48 791 218 828

